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الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من مدى التز اا مؤسسزات القازاا المزا خال زال خالتزريات فزظ محزافنتظ ممزان
،7002  لس ز ة/13 خالمقبززة فززظ ا ردن بتت ز ي ا ت ز ال الممززخنين بمخ ززك محيززا نززا خن حقززخق ا ت ز ال الممززخنين

 خلتحقيزق الفزدل الماةزخك تز ت زمي اسزتبا ة لإل ابزة،خمثر ذلك فظ الحد من متزيةة الباالزة لزدى ا تز ال الممزخنين
 خمنفززرت، ) مؤسسززة ت ابززق عةيفززا مخا ززغات التت ز ي373(  ختيززخن م تم ز الد ارسززة مززن،عززن مسززاةة الد ارسززة خمهززداففا

ال تزاا خ زخد تزدن مةحزخن فزظ سزبة التز اا المؤسسزات فزظ تابيزق نزا خن تتز ي ا تز ال الممزخنين فزظ محافنزة ممزان
 يمزا منفزرت الد ارسزة تسزاخ فزظ سزبة عزد،خالمقبة مما يم ظ تغان متيةة الباالة لدى ا فراد الممخنين فظ المحافنتين

، تريات) مخ تبماً لةمحافنزة ممزان مخ المقبزة/ ال/ الت اا المؤسسات بالقا خن خ ال ي تةل ذلك تبماً ل خا الم تأة (عا
ززاال تت ز ي ا ف زراد الممززخنين فززظ المحززافنتين خ

ختخ ززظ الد ارسززة بةززرخرة تززخفير إح ززا ات مت ززددة خدنيقززة عززن

 خيذلك تغميز،)7032( ل مترخا نا خن حقخق ا ت ال الممخنين المتمةق بتت ي ا ت ال الممخنين لما

تغمي

 خالزاامف بزدف نيمزة م زخر،ال اا ات القا خ ية بحق من ال يةتا من القااا المزا خال زال بتتز ي ا تز ال الممزخنين
المززامةين مززن ذخ ا عانززة خفق زاً لة سززبة التززظ حززددها القززا خن فززظ تةززك المؤسسززة خر ززدها فززظ ال ز دخق الززخا ظ لززدع
. المتاري ال ا ة بف

:الكلمات المفتاحية
. باالة ا فراد ذخ ا عانة، نا خن حقخق ا ت ال الممخنين،تت ي ا ت ال الممخنين

Abstract
The Extent to which Public and Private Sector Institutions and Companies in Ma'an and
Aqaba / Jordan are Committed to Employing Persons with Disabilities Under the
Provisions of the Law on the Rights of Individuals with Disabilities 31/2007 and its Impact
on Reducing their Unemployment Problem
The present study aimed at verifying the extent to which public and private sector
institutions and companies in Ma'an and Aqaba governorates in Jordan are committed to
employing persons with disabilities under the provisions of the Law on the Rights of
Persons with Disabilities. It also aims to investigate the impact of this on reducing the
unemployment problem among these persons. In order to achieve the desired goal, a
questionnaire was designed to answer the study questions and objectives. The study
population consisted of (121) institutions to which the employment requirements apply.
The results showed a significant decrease in the commitment of institutions in the
implementation of the Employment Law for Individuals with Disabilities in Ma'an and
Aqaba, and this means that unemployment among persons with disabilities in the two
governorates is extremely high. The study also showed that the degree of non-compliance
of the institutions by the law does not vary according to the type of institution: public,
private, or companies or according to the governorate: Ma'an or Aqaba.
The study recommends the need to provide updated and accurate statistics on the
characteristics of the employment of disabled persons in the two governorates and to
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enforce the law with regard to the employment rights of persons with disabilities. The legal
punishments for the institutions and companies which are not committed to employing
persons with disabilities must be enforced. When the institutions or companies do not
employ the percentage of disabled people required by the law, they are obliged to pay the
wages of workers with disabilities they are supposed to employ in that institution. The
money is put in the National Fund for the Support of Persons with Disabilities projects.
Key words: employment, persons with disabilities, law, rights of individual with disabilities,
Unemployment

مقدمـــة:
يمد المم من الريااا ا ساسية التظ يقخ عةيفا االستقرار ا سر خالم تممظ ،بخ ل المم ال سيما المأ خر م ه
الاريززق الززذ يسززةيه الغززرد لتززخفير متاةبززات حياتززه خحيززاة مس زرته مززن المززا الززذ يمززد ع ززك الحيززاة خال تقززخ الحيززاة خال
تستقر دخن تخفره لسد االحتيا ات اليخميزة خ دامزة الحيزاة ختحقيزق االسزتقرار اال تمزاعظ خاالنت زاد خال غسزظ ،هزذا خال
ت ح ززر الحا ززة لةممز فززظ فاززة ممي ززة ،بز من الدسززتخر ا رد ززظ مز مززن الممز حقزاً لة ميز خ مخ ززك عةززى الدخلززة من

تززخفر لرفزراد الغززرل الم اسززبة لةممز حسززك الحا ززة ،خلمز عمز فاززة ا تز ال الممززخنين بخ زغف إحززدى الغاززات التززظ

يتي ززخن م ف ززا الب ززا الم تمم ززظ م ززن ا م ززخر الت ززظ يغةف ززا الدس ززتخر ابت ززدا ً ع ززدما مز ز ا رد ي ززخن متس ززاخين ف ززظ الحق ززخق
خالخا بات دخن ال نر إلى ال س خالمرق خالتي خم فرق آ ر ،خمزن ثز تيغز بزذلك نزا خن رعايزة ا تز ال الممزخنين
بتمديالتززه يافززة ،الززذ ملززا م ززحاك الممز بتت ز ي ختأهيز عززدداً مززن الممززا مززن هززذه الغاززة فززظ م نمززاتف مخ م تززأتف

حسززك مززا يت اسززك م ز نززدراتف خمززؤهالتف ن ز اًر لمززا لفززذا المم ز مززن مثززر فززظ تحسززين مخةززاعف ال غسززية خاالنت ززادية
خاال تماعيززة خالقةززا عةززى الغ ززخة بيز ف خبززين ا سززخيا عبززر دم فز فززظ م تمز الممز  ،يمززا خيمز ت تتز ي ا تز ال

الممخنين فر ة التمبير عن م غسف خنزدراتف التزظ حبزاه ع تمزالى بفزا الزذ مزا م زذ إال ليمازظ،خمن الخا زك من تزير
ه ا إلى من ا ت ال من ذخ ا عانة  -عةى ما مبدتزه بمزا الد ارسزات ال غسزية خاال تماعيةيتزمرخن م فز عزك ثقيز
عةى عااالتف خم غسف خمن ال فاادة مر زخة مز ف  ،خال مهزدال ممزامف ممزا نزد يقزخده إلزى فقزد ا مزان خالثقزة بزال غس خيايزد
مززن متززاعر القةززق خالدخ يززة لززديف  ،خالززذ سززي ميس عةززى سززةخيف اليززخمظ خ نزرتف ل

زرين ،خلمز ه ززاك نزخاهر عديززدة

تةت ززق بف ز يالتسززخ خاال ح زرال خالغقززر خ حخهززا تي ززة متاةبززاتف الماليززة التززظ نززد ت تةززل ايززادة خةززمغاً حسززك در ززة

ا عانة خفاتفا خالممر الذ ييخن فيه الت ل المماق خ الخةز المميتزظ سزرته ،خ نز اًر ن عمز تةزك الغازة ةزرخرةً
ا تماعيةً ،غسزيةً خ انت زاديةف فقزد ارتأي زا من بحزه فزظ هزذا المخةزخا الفزا خالزذ يتمةزق بتتز ي فازة ا فزراد الممزخنين

خم ززدى التز ز اا م ززحاك الممز ز م ززن القا ززاعين الم ززا خال ززال بالتتز زريمات الم نم ززة ل ززذلك ف ززظ مح ززافنتظ مم ززان خالمقب ززة
بخ ززغفما مززن الم ززااق التززظ لز تحززن بالد ارسززات المسززحية اليافيززة المتمةقززة بتتز ي ا تز ال الممززانين ختحديززد مسززتخى
الممالة مخ الباالة لديف .

اإلطــار النظــري
أ .األشخاص المعوقون:
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ُيمد ا ت ال الممخنخن ميخ اً مساسياً من ميخ ات الم تممات البترية الم تةغزة ،ففز مخ زخدخن ب سزك متغاختزة فزظ
يز ميززان خامززان ،دخن حززدخد مخ تمييززا بيز ف خبززين يززره مززن ال ززاس باالعتمززاد عةززى عززرنف  ،مخ فاززتف االنت ززادية ،مخ

اال تماعيززة مخ مس ززتخى ثقافتف (ال اي ززك خآ ززرخن .)7031 ،فا عان ززة ل خيز زاً تم ززظ التززأ ير مخ التم ززخق ،خم ف ززا ات ززتقت
الممخق ،خخرد فظ المم

الخسيا عانه عن التظ – عخناً م م مه م ه خت ةه ع ه ،ففخ عااق خال م عخق ،خعخنزه

فززظ يززذا م عززانفن ختمززخق م امت ز (المم ز الخسززيا،ل )212ختمززرل م نمززة ال ززحة المالميززة ( The World
 (2001،Health OrganizationWHOا عانة بأ فا " ي ن خر يما ظ م زه الغزرد تي زة ا

زابة بمزرا عةزخ

مخ سززد مخ عقةززظ يززؤد إلززى حالززة مززن الم ززا الززذ يمي ززه مززن مدا خا باتززه ا ساسززية ممتمززداً عةززى ذاتززه مخ ممارسززة

عمة ززه خاالس ززتمرار في ززه بالمم ززد الابيم ززظ" ،يم ززا خع ززرل ن ززا خن ا تز ز ال المم ززخنين ا رد ززظ رنز ز ( )13لسز ز ة 7002
الت ل الممخق بأ ه

" ي ز ت ز ل م ززاك بق ززخر يةززظ مخ ااززظ بتززي مسززتقر فززظ م مززن حخاسززه مخ ندرتززه ال سززمية مخ ال غسززية مخ
المقةية إلى المدى الذ يحد من إميا ية التمة مخ التأهي مخ المم  ،بحيه ال يستاي تةبيزة متاةبزات حياتزه الماديزة فزظ
نرخل ممثاله من ير الممخنين".

مخبات التمة  ،االةزارابات اال غماليزة خالسزةخيية ،االةزارابات

هذا ختتتم ا عانة عةى فاات ا عانة المقةية،
السةخيية ،ا عانة ال سمية خال حية ،اةارابات التخا

 ،اةاراك التخحد ،ا

ابات ال ات زة عزن

زدمات الزدما ،

ا عانة السممية ،ا عانة الب رية (.)Hallhan,Kuffman,& Pullen, 2012
خممزا تقززد سززت ت من ا عانززة هزظ حالززة ن ززخر مخ ع ززا فزظ نززدرة الغززرد ال اايززة مخ اليةيزة عةززى إ ززاا خنززاال مخ
عدة م تاة هامة تي ة

ابة إحدى الخناال ا ساسية فظ سد الغرد المماق.

ب .تشغيل األشخاص المعوقين ومشكالت البطالة لديهم:
إ سزان خ ا زة التز ل ذخ ا عانزة ،خيميزن تمريزل تتز ي التز ل

ُيمد التت ي خسيةة ليسك الميش اليري
المماق بأ ه " ح خ الت ل الممخق عةى عم ُيمي ه من الح خ عةى د م زتن لقزا مزا يبذلزه مزن فزد مخ مزا
يقدمززه مززن بزرة فززظ ممززرا إ تززال السززة مخ ال ززدمات" ،هززذا خيمتبززر التتز ي محززد مهز حةقززات التأهيز المف ززظ خالمقيززاس
الحقيقظ ل احزه الزذ يتيزخن مزن حةقزات (التقيزي  ،التخ يزه خا رتزاد ،التفيازة المف يزة ،ا عزداد خالتزدريك ،تحةيز الممز ،
التت ي خالمتابمة) (الاعما .)7033،

محةيززا ف زظ التت ز ي إلززى سززخق المم ز المغتززخ (حسززك نززا تيززافؤ
ختت ززخا م ززاالت فززرل المم ز المتاحززة لةممززخنين ً
الغززرل) ،االسززت دا المحمززظ ،التت ز ي فززظ المتززاري الغرديززة ،المم ز الم الززظ ،المم ز فززظ المتززاري المااةيززة ،تماخ يززات
الممززانين ،التت ز ي مززن ززال الخنززاال الم

ززة لةممززخنين خالتت ز ي ةززمن الحززاالت ا سززا ية ( ال زاارا ،)7002،

خيحتال ا ت ال الممخنين إلى تأهيةف ختدريبف مف ًيا حتى يت إعداده لةحياة الممةية خ ةمان عم م اسك خ مزريت
لفز خذلززك بمززا يت اسززك مز ززخا إعززانتف خنززدراتف  ،خه الززك م مخعززة مززن ا عمززا التززظ ت اسززك نززدرات الغززرد ذ ا عانززة
لةمم ز فيفززا مث ز

بمززا ا عمززا ا داريززة ( ياتززك ،اسززت ت ززخير) خالميتبيززة ،خيززذلك معمززا بسززياة يأعمززا ال ززيا ة

خال ارة خالم ابا ختحةزير الحةخيزات خمعمزا ا
الم

زالحات ال ا زة با ليترخ يزات ،خيزذلك ت سزيق الاهزخر خترييزك ناز

خعات خمعما الت خير الغختخ رافظ خ يرها من ا عما ( المماياة خ القمش. )7002،

621

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث  ،جملة علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا،اجمللد ( )4العدد (0211)1

خيتير مبخ مةح ( )7030إلى من التتزريمات اال تماعيةت قسز فزظ نرتفزا إلزى تتز ي الممزخنين إلزى نسزمين خهمزا
ُ
نس يأ ذ بمبدم التت ي ا لاامظ باعتبزار من م زحاك ا عمزا مزا االزخا يمارةزخن عةزى تتز ي ا فزراد الممزخنين خذلزك

لمززد اعتزرافف بيغززا ة خنززدرة الغززرد الممززخق فززظ الممز  ،خنس ز آ ززر ات ززه إلززى ا

ززذ بمززد ةززرخرة االلت ز اا بتتز ي ا ف زراد

يره مزن المزاديين فزظ نزدرتف جخا تزا ف خيمتقزدخن يزذلك بةزرخرة تزرك الغزرد

مفردا متيافاين م
الممخنين خذلك بخ غف
ً
الممززاق لةم افسززة الحزرة تحقيقًززا لةمسززاخاة خالمدالززة ،خميةززا إن إلااميززة تتز ي الغززرد الممززخق تززؤد إلززى ززر متززاعره بيخ ززه

مغرخةاً عةى

احك المم مما ند يسبك له إحساساً بالم ا خ ةمل القدرة.

يما خ ُيتير إلى من ال مر المتمةق فظ باالة ا ت ال من ذخ ا عانة ُي قس إلى نسمين ،فال مر ا خ يرى بأن
الم ةحة تقتةظ تت ي الغاات ير الممانة (الماديين) ع د خ خد الباالة ،مقار ة بتمةي ختدريك يره  ،خلم مزن
مبزررات ذلززك ميز

يززر الممززخق لةمدخا يزة ع ززد تتز ي الممززخق عةززى حسززابه بخ زغه ت

زاً سززةيماً بززد ياً خعقةيزاً ،ممززا

الز مر الثززا ظ فيميز إلززى تغةززي تت يال تز ال ذخ ا عانززة عةززى تتز ي ا تز ال المززاديين مزن خا ززك عديززدة
فالم ا الناهر مفة من الم ا ال غظ الذ ند يحمةه الماديخن ،خ يذلك تحقيقاً لمبدم تيافؤ الغرل الزذ سزي م

مزن التز ل الممزاق مخاا زاً متسزاخياً مز ا

زرين ،يمزا من م تز ل ممزرا لإل زابة خا عانزة تي زة الحززرخك

جخا ابات المم خالحخاده خا خباة خ حخها ،خيرى من يأ زذ بفزذا الز مر من باالزة ا تز ال مزن ذخ ا عانزة ميثزر
ا اًر عةى الم تم بخ غه سيما ظ إلى ا ك تبمات ا عانزة مزن متزيالت الباالزة خمزا يرافقفزا مزن متزاعر غسزية

سةبية ند تسخنه لال حرال خال ريمة ،يما من تت ي ا ت ال الممخنين لزه فخاازد عديزدة مزن مهمفزاف الح زخ عةزى
زر تي ززة لةممز  ،اال ززدمال فزظ الم تمز  ،المزيش فززظ حيزاة ابيمززة دا ز الم تمز خااما زان ا بززا عةززى مسززتقب

ا

مب ززااف خم فز نززادرخن عةززى الممز خا تززال خ يرهززا اليثيززر ،خيميز البززاحثخن إلززى هززذا االت ززاه ثززاره ا ي ابيززة عةززى
الغرد المماق فظ تمايا مغفخ إثبات الذات لديه خالت ةل من المتاعر السةبية خالدخ ية ت اه ا عانة.

ج .معوقات تشغيل األشخاص المعوقين :ت اخ الاارا ( )7002المديد من المتيالت خالممخنزات خالتحزديات فزظ تتز ي

ا ت ال الممخنين خهظ عةى سبي الذير ال الح ر يما يةظ

ال ُيززؤمن الم تم ز عززادةً بتتز ي ا ت ز ال الممززخنين حيززه ت ُ بززر بمززا الم تممززات الغززرد الممززاق عةززى البقززا فززظ
البيت مخ فظ إاار مؤسسة لةرعاية بخ غه ير م ت .
-

يززؤثر الخةز االنت ززاد المززا لةدخلززة مخ البةززد الززذ يمززيش فيززه الممززاق ب ززخرة مباتزرة فززظ إميا يززة عمز مخ تتز ي
الممخنين ب خرة إي ابية مخ سةبية.

ُيخا ززه تت ز ي ا ت ز ال الممززخنين ممارةززة خمقاخمززة مززن م ززحاك المم ز لمززا نززد يسززببه خ ززخده مززن عالززة عةززى
مخ الترية مخ المؤسسة.
الم
-

تغةي م حاك المم است دا ا ت ال الماديين لةممز الماةزخك خميةفمزإلى اسزت دا تمبيزرات

زمبة خ ناسزية

ت اهف .
-

ف خعد خ خد ممرفة يافية لدى م حاك المم حزخ نزدرات جخاميا يزات ا فزراد الممزخنين ،خت زخفف مزن الزد خ

فظ ت ربة تت ي الممانين

خ اً بال سبة لإل تال.
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-

إميا يززة تمززرا مثز هزؤال الممززانين إلززى إ ززابات الممز  ،خالمسززؤخلية عززن ذلززك با ةززافة إلززى نززاهرة الت يززك عززن
المم خما ند يسببه من إرباك فظ مرايا المم خا تال.

-

ممارةززة الممززا المززاديين نبززخ الممززا الممززخنين لةمم ز ممف ز فززظ غززس الميززان العتقززاده من تززال خعاززا ه زؤال
المما سخل ييخن نةيالً خعةى حساك فده .

-

ع د ح خ ا فراد الممخنين عةى الحماية خالمال الاااد من نبز مسزره  ،فزإن هزذا يزؤد إلزى

زمخبة فزظ إن زاعف

بأهمية التأهي خالتدريك المف ظ خفخااده جخاميا ية التت ي فيما بمد.
مخبة ق الممخنين من الممزا مزن ممزاين سزي ف إلزى مخانز الممز خعزخدتف إليفزا بمزد ا تفزا الممز ختُحزخ هزذه
ال مخبة دخن مدااف لةمم بسفخلة خيسر.
-

عد إ دار القخا ين خالتتريمات ال اااية الماةخبة خالالامة فظ إل اا م حاك المم خالم ا

عةى م خاعفا بتت ي

الممانين خاست دامف .
-

عد خ خد حخافا مادية – جخان خ دت تيخن نةيةة دا خ ير مت مة – لمساعدة المما الممخنين عةزى الزذهاك إلزى

عمةف خمخا فة نرخل إعانتف ال ا ة ،مخ تخفير خساا مخا الت تةمن خ خلف إلى المم .
دُ .مقترحات لتسهيل تشغيل األشخاص المعوقين وخلق فرص عمل لهم:
يميززن اززر بمززا المقترحززات خا

ز ار ات التززظ منفرتفززا الت ززارك فززظ م تةززل الززدخ التززظ تسززمى لتسززفي تت ز ي

الممخنين خ ةق فرل عم حقيقة لف خمن مهمفا هال ()7002
 -3التــدريب الصــحي  :خه ززا يززت تززدريك الت ز ل الممززخق عةززى مفززن ممي ززة تيززخن راا ززة خماةخبززة بحيززه ت غززل إلززى
من ى در ة ممي ة من مثر ا عانة عةى ا تال ختحقيق االستقال الماد خالتقد المم خ لةت ل المماق.

 -7توعيــة المعــوق وصــاحب العمــل :ال ييغززظ التززدريك الم اسززك خال يززد خحززده إلززى فززتت مبزخاك سززخق الممز إذ ال بززد من

ييخن ه اك خعظ يال لابيمة مخنل الم تمز خم زحاك الممز مزن ا تز ال الممزخنين خا عانزة ،خع زد ذلزك ال بزد من
يقد ا ت ال الممخنين ماذل متميزاة فزظ التييزل مز امالافز فزظ الممز خالمرؤخسزين خيزذلك فزظ القزدرة عةزى ا تزال،
ه ززذا خنززد خره
الحيخمة خ

ززاحك المم ز ع ززن م تممززه مق زخالت م تةغ ززة مهمفززا إلق ززا مس ززؤخلية تتزز ي ا تز ز ال الممززخنين عة ززى
خ اً عةى خ اارة الت مية اال تماعية مخ يرها من ال فات المم ية ،مخ ند يمرا تيالً مخ آ ر من متيا

ال ززدنة بززدالً مززن التتز ي  ،خهززذا با ميززان إرسززا المتززدرك فززظ فايززة مززدة التززدريك ليممز دخن م ززر إلززى إحززدى خحززدات
سخق المم المغتخحة يخسيةة ن اا م زحاك ا عمزا بيغزا ة ا تز ال الممزخنين دخن من ي سزر

من احية خيخسيةة لقياس دخى التدريك من احية م رى.

زاحك الممز تزيااً

 -1التدابير التشريعية (نظـام الكوتـا ونظـام حـوافز التشـغيل) :خيزت ذلزك مزن زال سزن تتزري يتةزمن نزا اليختزا مخ
الح ة خمن اللفا ُيةا م حاك المم بتت ي عدد من ا ت ال الممخنين بما يتغزق مز ح زة مخ سزبة محزددة مزن
إ مالظ نخى المم  .خت يل عدد محدد من م خاا الخناال لف  ،خبتابيق هذا ا ار ينفر دع الحيخمة السزت دا

ا تز ال الممزخنين خالمسزاخاة فزظ تزأهيةف جخادمزا ف  ،خيتز

م زحاك الممز عةزى تتز ي الممزا الممزخنين خاالعتزرال

بمف ززاراتف خن ززدراتف المتبقي ززة ،يم ززا يس ززاعد عة ززى إن ززاا م ز زحاك الممز ز ب ززأن مس ززؤخلية تتز ز ي المم ززخنين ي ززر تقس ززيمفا
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بالتسززاخ بززين القاززاعين المززا خال ززال ،إةززافة إلززى ةززق الخنززاال لرتز ال الممززخنين الززذين سززينةخن عززااةين عززن
المم من دخن هذه ا

ار ات.

هـ  .القوانين والتشريعات المتعلقة بتشغيل األشخاص المعوقين:
ت تةل ال نرة ال ا ة بحماية حقخق ا فراد الممخنين من م تم

زر ،فقزد

زدها سزةبية فزظ الم تممزات اليخ ا يزة

خالرخما يززة القديمززة التززظ ارتيززات عةززى خ ززخك الززت ةل مز ف خحرمززا ف مززن يافززة الحقززخق ،مخ إي ابيززة فززظ ةززخ نفززخر
المتززيالت التربخيززة خال ززحية خاال تماعيززة خالتززظ تسززببت فززظ مما ززاة ا ف زراد المم زخنين خمسززره حيززه مدت إلززى تسززابق
هيا ززات خم نم ززات خ دخ عدي ززدة لرف ززد ا تز ز ال المم ززخنين بالحماي ززة القا خ ي ززة خاال تماعي ززة خنام ززت بإع ززداد االتغاني ززات
خالتت زريمات خا نمززة التززظ ترعززى تةززك الحقززخق ختززخفر الحمايززة الماةخبززة ،خفززظ سززبي ذلززك ُبززذلت فززخد عديززدة نززا بفززا
عةما ال غس خالتربية خاال تماا خالقا خن خالدين ،با ةافة إلزى ةز خاات عديزدة مارسزفا آبزا ا فزراد الممزخنين لتحسزين
مسززتخى مميتززة تةززك الغاززة ،خ ززت عززن ال فززخد الرسززمية التززظ مارسززتفا الحيخمززات خالفيا ززات الدخليززة ف ززظ م ززا الحقززخق

خالتت ز زريمات

ز ززدخر عز ززدد مز ززن الق ز زخا ين خالتت ز زريمات ال ا ز ززة بحمايز ززة ا ف ز زراد الممز ززخنين ختز ززخفير متاةبز ززاتف ا ساسز ززية

(الرخسان.)7002 ،
خفززظ ا ردن فقززد بززدم االهتمززا بمخةززخا إ ززدار نزخا ين ختتزريمات ا ززة بززالممخنين مز بدايززة ثما ي ززات القززرن

الماةززظ عةززى إثززر ا عززالن المربززظ لةممز مز الممززخنين عززا  ،3293فأخ ززت الة ززة التتزريمية التابمززة لة ززة الخا يززة
ا رد يززة لةمززا الززدخلظ لةممززخنين بةززرخرة إ ززدار تتززريمات خن زخا ين ا ززة بززالممخنين ،خلحقززه من معززدت خ اارة الت ميززة
اال تماعية فظ عا  3297مسخدة مترخا نا خن تألغت من ( )32مادة لتةك ال ايزة ،خبقيزت مسزخدة المتزرخا حتزى عزا
 ،3292حيه مُ ريت بما التمديالت خال يا ات عةزى مخادهزا لتت اسزك مز مزا زا فزظ محيزا الدسزتخر ا رد زظ لمزا
 3297الذ ميد عةى مهميزة إيزال الحقزخق يامةزة لررد يزين مفمزا يا زت نزرخفف خمخ زافف خعزد التمييزا بيز ف  ،ف زد
من المادة (السادسة) م ه ند

ت عةى " ا رد يخن مما القا خن سخا " ،يما ميد فظ مخة آ ر عةى خ خك من تيغ

الدخلززة فززرل المم ز خالامأ ي ززة ف زراد الم تم ز ا رد ززظ حيززه

ززت الغق زرة ( )1مززن المززادة ( )2عةززى " تيغ ز الدخلززة

المم خالتمةي ةمن حدخد إميا اتفا ختيغ الامأ ي ة ختيافؤ الغرل ل مي ا رد يين" ،يما

ت الغقزرة ( )9مزن المزادة

آ غززة الززذير بتززخفير حمايززة ا ززة لززبما الغاززات م فززا ا ف زراد ذخ ا عانززة ع ززدما ززا بفززا "يحمززظ القززا خن ا مخمززة
خالاغخلززة خالتززي خ ة خيرعززى الز ش خذخ ا عانززات خيحمززيف مززن ا سززا ة خاالسززت ال " ،يمززا من الدسززتخر نززد منززر محقيززة
مي المخاا ين فظ المم دخن تمييزا خ خ زخك نيزا الدخلزة بتزخفير الممز  ،مز خ زخك من تحمزظ الدخلزة الممز خ خةز
التتري الذ ييغ حماية المما خحقخنف يافة( المادة  71من الدستخر ا رد ظ).
خفززظ عززا (،)3221

ززدر نززا خن رعايززة الممززخنين رن ز ( )37لمززا 3221حيززه تةززمن ةززرخرة تززخفير ال ززدمات

التربخيززة خاال تماعيززة خال ززحية خاالنت ززادية خالمف يززة لةممززخنين ،خ فززظ عززا ()7002
المم ززخنين رنز ز ( )13لسز ز ة  ،7002ال ززذ

ززدر نززا خن حقززخق ا ت ز ال

ززدر لممال ززة خا ززك الق ززخر خالمةحخن ززات الميدا ي ززة الس ززةبية ف ززظ ن ززا خن

( )3221خ ند رف هذا القا خن سبة التتز ي إلزى ( )%4مزن عزدد المزامةين لزدى المؤسسزات المامزة خال ا زة  -بمزدما
يا زت سزبة ( )%7فزظ نزا خن الرعايززة لمزا ( -)3221حيزه متزارت المزادة الرابمززة م زه فزظ الب زد (ل) المتمةقزة بالتززدريك
المف ظ خالمم إلى ما يةظ
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 "-3التدريك المف ظ الم اسك لرت ال الممخنين ختاخير ندراتف الم تةغة خفقاً الحتيا ات سخق المم  ،بما فظ ذلزك
تدريك المدربين المامةين فظ هذا الم ا ختأهيةف .

 -7ح خال ت ال الممخنين عةى فرل متيافاة فظ م ا المم خالتخنيل بما يت اسك خالمؤهالت المةمية.
 -1إل اا مؤسسات القااا الما خال زال خالتزريات التزظ ال يقز عزدد المزامةين فزظ م م فزا عزن ( )79عزامالً خال يايزد

عززن ( )90عززامالً بتتز ي عامز خاحززد مززن ا تز ال الممززخنين جخاذا ااد عززدد المززامةين فززظ م م فززا عةززى ( )90عززامالً
ت

ل ما ال تق

سزبته عزن ( )%4مزن عزدد المزامةين فيفزا لرتز ال الممزخنين تزرياة من تسزمت ابيمزة الممز فزظ

المؤسسة بذلك.
 -4الت فياات الممقخلة من نب

فة المم ".

إةافة إلى تةمين مزادة ااايزة لمزن ال يةتزا بتتز ي ا فزراد الممزخنين بزدف نيمزة م زخر المزامةين الممزخنين الخا زك

تت يةف فظ تةك المؤسسة خر دها فظ ال

دخق الخا ظ لةممخنين دعماً لمتاريمف  ،خبمده

زا متزرخا نزا خن حقزخق

ا ت ال ذخ ا عانزة لمزا ( ،)7032خبم ار مزة متزرخا نزا خن حقزخق ا تز ال ذخ ا عانزة لسز ة ، 7032
م ه تخس فظ حماية حقخق ذخ ا عانة من ال خا ك يافزة بمزا فزظ ذلزك حقزخنف فزظ الممز بخ زغه الم

زد

زر الزرايس فزظ

تحقيززق ا مززن االنت ززاد خاال تمززاعظ خال غسززظ لتةززك الغاززة خدم فززا م ز بززانظ فاززات الم تم ز عم زالً بمززا اسززتقرت عةيززه

المبززادا الدسززتخرية ،ف ززد من المتززرخا نززد تةززمن فززظ المززادة ( )34خ ززخك تتززيي ل ززة تيززافؤ الغززرل لةززمان حمايززة

حقخق تةك الغاة ال سيما تةك المتمةقة بالمم خمُس د لتةك الة ة مفمة تةقظ التياخ المتمةقزة بزرفا عمةفز عةزى مسزاس
تةززك ا عانززة خت ززخيك مخةززاعف  ،با ةززافة إلززى من المززادة ( )79مززن هززذا المتززرخا نززد ميززدت عةززى تت ز ي مززا سززبته
( )%4فظ الم تآت خالمؤسسات الحيخمية خال ا ة (مترخا نا خن حقخق ا ت ال الممخنين لما .)7032
و .بيانات حول حجم اإلعاقة أو (الصعوبات الوظيفية) في محافظة معان والعقبة:
ت زاخ تقريزر ال تززاا الرايسزية لةتمززداد المزا لةسززيان خالمسزاين الزذ
( ) 7039بيا ات عديدة عن ح

غذتززه داازرة ا ح ززا ات المامزة فززظ مخا زر عززا

السيان ختخايمف فظ ا ردن ،خيان مزن مهمفزا البيا زات المتمةقزة بمغفزخ " ال زمخبات

الخنيغية " خهخ المغفخ الذ تاخر عةى مر الس ين بمد من يان ياةزق عةيزه م زاةت الممزانين خبمزده ذخ االحتيا زات

ال ا ة إلزى من م زبت ياةزق عةيزه حاليزاً " ا تز ال ذخ ال زمخبات الخنيغيزة"ف خهز مخلازك ا تز ال الزذين يمزا خن
مززن ن ززخر ع ززد ت غيززذ مفززا ممي ززة مخ المتززارية فززظ م تززاة مززا خهززذه الم مخعززة تتززم ا ت ز ال الززذين مززن يمززا خن
مخبات فظ مدا الخناال ا ساسية خمهمفا الرؤية  ،السم  ،المتظ ،التزذير ،الترييزا ،الم ايزة الت

زية ،التخا ز ،

المخ ززى بفززا دخليزاً ،التززظ اسززت دمت
ختميززا التمززداد لمززا  7039بتةززمي ه مسززاةة م مخعززة خاتز ان ح ززا ات ا عانززة ُ
م ززاةت ا ت ز ال ذخ ال ززمخبات الخنيغيززة يخ ززه مغفخم زاً متماتززياً م ز المسززت دات ،خميثززر اسززت ابة لةثقافززة خم ارعززاة
حاسزيس خمتززاعر ا فزراد ذخ ال ززمخبات الخنيغيززة خعززااالتف  ،يمززا ختةززم ت تززاا

التقريززر سززبة ا تتززار ال ززمخبات

الخنيغيززة الحززادة لةسززيان الززذين معمززاره  9س ز خات فززأيثر خهززظ ( )7.2خهززظ معةززى ممززا يا ززت لديززه فززظ تمززداد ()7004

ختمززداد ( )3224حيززه يا ززت ( )3.7ليةيفمززا التززظ اسززت دمت ا سززةخك المباتززر فززظ اززر مسززاةة ا عانززة ممززا مدى إلززى
تززمخر ا سزر بخ ززمة ا عانززة جخا يززاره لخ ززخد مفزراد ممززخنين خبالتززالظ ةززياا حقززخنف خ ا غززاا سززبة ا تز ال ذخ

ا عانة فظ ا ردن فظ تةك الس خات ،يما خت اخلت هذه ا ساةة ال مخبات فزظ مدا الخنزاال ا ساسزية ا غزة الزذير مز

ت

يغاتفا إلى در ات فظ ال زمخبة (ال تخ زد

زمخبة ،بمزا ال زمخبة،
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تخ د إح اايات خ سك تقديرية محدده عداد ا ت ال ذخ ا عانة فظ محافنتظ ممان خالمقبة ،فقد ت تقزدير معزداد
ا فزراد الممززانين فزظ محززافنتظ ممزان خالمقبززة مزن ززال حسزاك سززبة ا تتزار ال ززمخبات الخنيغيزة الحززادة البال زة لرفزراد

الذين معماره  9س خات فأيثر خالبال ة ( )0.0072مقاب عدد السيان ا
التمززداد السززيا ظ لمززا  ،7039حيززه بةززع المززدد ا
السيان ا

مالظ لي محافنة خالتظ متار إليفزا تقريزر

مززالظ لسززيان الممةيززة ( )2.913.237مةيززخن سززمة ،خيززان عززدد

مالظ المقدر فظ محافنة ممان لما ( )7039هخ ( )344900بممزد ( )29200مزن الزذيخر خ()29200

مزن ا ززاه خفززظ محافنزة المقبززة يززان عززدد السزيان ا

مززالظ المقززدر هزخ ( )399200مز ف ( )302200مززن الزذيخر خ

( )97000من ا اه (ا ردن با رنا لما  ،7032ال س ة  39،داارة ا ح ا ات المامة)ف خبذلك فإن المدد التقدير

لرت ال ذخ ا عانة فظ محافنة ممان هخ ( )120خفظ محافنة المقبة ( )902خهزذه ا رنزا تخ زك ةزرخرة تزخفير
دمات

حية ،ختربخية ،غسية ،ا تماعية خانت ادية خمهمفا ا ك التت ي خالمم لرت ال الممخنين.

الدراسات السابقة
ت اخلت المديزد مزن الد ارسزات المربيزة خا

بيزة مخةزخا حقزخق الممز خالتتز ي لرتز ال الممزخنين خمزن مهز الدارسزات

ذات ال ةة بمخةخا الدراسة الحالية ما يةظ

أ  -الدراسات العربية:
 .3هززدفت د ارسززة الززاعما ( )7000المم خ ززة بز ز " التأهيــل المهنــي للمعــوقين" ،إلززى ت ززاخ مغفززخ التأهي ز بتززي عززا
خالتأهي ز المف ززظ لرتز ز ال المم ززخنين بت ززي

ززال ف ززظ ا ردن م ززن حي ززه م ز زخاا التأهيز ز  ،الت ززدريك المف ززظ ،التتز ز ي

المف ززظ ،التأهيز ز الم تمم ززظ المحة ززظ خال ززدمات الت ززظ ي ب ززظ من تق ززد لتس ززفي ا ززدمال ا تز ز ال المم ززخنين ا تماعيز زاً

خانت ادياً .خ ة ت الدراسة إلى من التت ي يمد مقياساً ل ا عمةيات التأهي التامةة حيه إ ه يتاةزك اسزت ال يافزة
ال دمات خا ميا يزات المتاحزة لالسزتغادة مزن ذلزك فزظ م زا التييزل مز الممز خبياتزه ،خبي زت الد ارسزة من ممرفزة نزدرات

الت ل الممخق بمتاةبات المم تتي ا سس التظ ي ك من تقخ عةيفا دمات التت ي  ،جخان الفدل ا سزمى خال زات

ال فززااظ مززن م بر ززام لةتأهي ز هززخ إع زادة تأهي ز خا ززدمال الت ز ل الممززخق فززظ الحيززاة االنت ززادية بمم ز يت اسززك م ز

مؤهالته خ براته خندراته خاستم ارره فيه.
 .7ت اخلزت د ارسززة القةززاة(  )7007خع خا فززا " حقــوق األشــخاص المعــوقين بــين الشــريعة والقــانون (دراســة مقارنــة)

"بيززان دخر ا سززال فززظ تقريززر حقززخق ا تز ال الممززخنين خالممز بفززا فززظ حززين مززا االززت القزخا ين الخةززمية نا زرة عززن

تقريرها .خهدفت الدراسة إلى الخنخل عةى حق ا ت ال الممخنين فظ المم فظ التراا السماخية خالتتريمات القا خ يزة
خبيان نرة الم تم إلى تت ي ا ت ال الممزخنين خبيزان حقفز فزظ تزخلظ الخنزاال المامزة تزرعاً خنا خ زاًُ ،ممرفزةً بمزدد

من ا ت ال الممخنين الذين تخلخا خناال عامة فظ الماةظ خالحاةر خمزا منرتزه القزخا ين خالتتزريمات الدخليزة خبمزا
الدسززاتير خالق زخا ين المربيززة حززخ ذلززك .خ ة ززت الد ارسززة إلززى من الت
الممززخق بتززي

ززية الحقخنيززة لإل سززان بتززي عززا  ،خلةت ز ل

ززال لززن تيتمز إال مززن ززال التزريمة ا سززالمية ،خمن مززا سززبقفا مززن تتزريمات خنزخا ين خةززمية يا ززت
ية بما خا بفا .حيه تقر التريمة ا سزالمية من لة ميز الحزق بالممز يز فزظ حزدخد اانتزه ،خفزظ

تُ قل هذه الت
حالة الم ا مخ عد خ خد هذا المم  ،فحق الت ل الممخق فظ المزيش المةزمخن مزن بيزت مزا المسزةمين ،خهزذا يتغزق
م ما منرته التتريمات خالقخا ين الدخلية خبما الدساتير خالقخا ين المربية ،خم فا ا ردن الذ ات ذ مةة من التتريمات

لةمان حق ا ت ال الممخنين فظ المم .
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 .1خهززدفت د ارسززةعغيغظ ،عغززال(  ،)7002بم زخان " القواعــد التــي تــنظم عمــل الفصــات الخاصــة فــي قــانون العمــل
األردني :دراسـة مقارنـة مـال ااتفاقيـات الدوليـة الصـادرن عـن منظمـة العمـل الدوليـة،إلزى تحديزد القخاعزد الحماايزة خمزدى
خ يتفا خ رخ فا عةى نخاعد ت ني المم الخاردة فظ القا خن ،يما يان مزن ا هزدال لفزا تحديزد مزدى د زخ عمالزة

الم ززابين بم ززا خفق زاً لةمززادة ( )34مززن نززا خن المم ز ا رد ززظ ةززمن مغفززخ الممززخنين الززذين مخ ززك القززا خن بززأن تيززخن
سبتف ال تق عن ( )%7من ح

الممالة فزظ الم تزأة ،خ ة زت الد ارسزة إلزى تزاا عديزدة مزن مهمفزاف م زه عةزى الزر

من تقزد نزا خن الممز ا رد زظ فيمزا يتمةزق بقخاعزد حمايزة الغازات ال ا زة إال م فزا ال االزت تمزا ظ مزن الز قل مقار زة مز
تت زريمات بمززا الززدخ ا

ززرى ،خال بززد تبم زاً لززذلك مززن م ار مززة تززامةة لة

ززخل القا خ يززة التززظ تززخفر الحمايززة القا خ يززة

لززبما الغاززات خم فززا ذخخ ا عانززة ،يمززا خ ة ززت الد ارسززة إلززى من ه ززاك تمارةزاً خاةززحاً فززظ سززبة ا تز ال مززن ذخ

ا عانززة التززظ تةززا المؤسسززات بتت ز يةف فززظ المززادة ( )34مززن نززا خن المم ز خالتززظ نززد مخ بززت تت ز ي مززا سززبته (،)%7

خالب د ( )1من الغقرة (ل) من المادة ( )4من نزا خن حمايزة ا تز ال الممزخنين لسز ة ( )7002خالزذ نزد مخ زك تتز ي
ما سبته ()%4ف مما يم ظ ةرخرة تمدي

ل نا خن المم بما يتخافق م نا خن حقخق ا ت ال الممخنين.

 -4خ فظ دراسة مبزخ مةحز ( ) 7030المخسزخمة ك "سياسـات تشـغيل األشـخاص المعـوقين فـي األردن بـين النظريـة
والتطبيــق" تمززت م انتززة سياسززات تتز ي ا تز ال الممززخنين فززظ ا ردن مززن ززال التمززرل إلززى القزخا ين خالتت زريمات

المتمةقة بف خمدى الت اا المؤسسات بذلك خالتمرل إلى مه ممخنات التت ي خدخر الحيخمة فظ تت ي المت ةين مقار ة

المتز ةين بزالقخا ين خالتتزريمات
بسياسات التت ي المتبمة فظ بما الدخ ال ربيزة خالمربيزة ،خمنفزرت الد ارسزة من ممرفزة ُ
المتمةقززة بتت ز ي ا ت ز ال الممززخنين خنززدرتف عةززى الززدفاا عززن حقززخنف يبي زرة ،خ سززبة الت ز اا المؤسسززات بتابيززق يختززا
التت ز ي متد يززة خمن معةززى سززبة تت ز ي لةممززخنين هززظ تةززك التززظ تيززخن عززن اريززق دي زخان ال دمززة المد يززة ،خالمؤسسززات
الحيخميززة هززظ ا يثززر اسززتقاابا لفز  ،خمن ال سززبة ا يبززر مز ف هززظ مززن الززذيخر ،خمن معةززى سززبة عززامةين مز ف تخ ززد فززظ
إنةزي التزما يةيزه الخسزا ثز ال زخك باسزتث ا عمزان ،خمعةززى سزبة تتز ي هزظ لةممززخنين حرييزاً خمد اهزا لةممزخنين عقةيزاً،

يما من المم يزخفر سزره الامأ ي زة عةزى مسزتقبةف  ،خالم ةزس ا عةزى لتزؤخن ا تز ال الممزخنين هزخ ميثزر ال فزات

دعم زاً لةمؤسسززات المت ز ةة لف ز  ،إةززافة إلززى من ه ززاك تباي زاً بززين سياسززات التت ز ي المتبمززة فززظ بمززا الززدخ ال ربيززة
خالمربية ،فسياسات التت ي فظ الدخ ال ربية تريزا عةزى التأهيز التزام فزظ حزين تتغزق التتزريمات المربيزة عةزى إنزرار

ذلزك الحزق لفز

البزاً ،خال تخ ززد فزظ ا ردن ممززايير ثابتزة فزظ م اريززا التأهيز خالتتز ي  ،إةزافة إلززى من تغميز التتزريمات

المامة ا رد ية ل يين فظ

الت الممخنين.

ب .الدراسات األجنبية:
 -5فظ دراسة نا بفزا يز مزن لزخر س خهزارت لزي ( ، )Hartlage&Lawrence,1974بم زخان "عقـد مـن التغييـر فـي
اتجاهات أصحاب العمل تجاه مرضى الصرع" منفرت الدراسة من ات اهات الخالدين خا نران ت اه الممخنين ،خ

مرةى ال راف تةمك دخ اًر مفماً فظ تحديد ييغية إهما الممخنين الراهن ،خ نار زت الد ارسزة االت اهزات

خ اً

زحاك الممز

ت اه مرةى ال را م زذ بزدايات عزا  3220مز ات اهزاتف فزظ المقزد الحزالظ ( سزبمي ات القزرن الماةزظ) خلةزتحي فزظ
الت ييززر المززا المحتم ز فززظ ات اهززات م ززحاك المم ز ت ززاه الممززا مززن ذخ م

زخا مززن ا عانززة ،ت ز نيززاس ات اهززات

م حاك المم ت اه المما ب خعين م تةغين من حاالت ا عانة ال سمية خحاالت االةارابات اال غمالية ،خخ د تحسزن

مةمززخس فززظ ات اهززات م ززحاك المم ز ت ززاه الممززا الززذين يمززا خن مززن ال ززرا بززين عززا  3227خعززا  3227خبداللززة
إح ااية لمستخى التحسن عةى مي االت اهات ،خيا ت آ ار خات اهات الممزا مزن ذخ مرةزى ال زرا تؤيزد حزا تف

631

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث  ،جملة علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا،اجمللد ( )4العدد (0211)1

إل ززى ا تززرال خالقززدرة عة ززى ةززبا المت يززرات ف ززظ مخانز ز المم ز  .مم ززا ات اه ززات م ززحاك الممزز ت ززاه الممززا م ززن ذخ
االةارابات اال غمالية مخ من لديف تاريت بذلك ي خ ا حداه فة تنفر فرناً مةمخساًفظ تحسن االت اهات.
 -2خفظ دراسة م رياهزا يز مزن يري خبخيزد ( )Craig &,1990Boyedبم زخان " خصـاصص ُمشـغلو األفـراد المعـوقين " فقزد
تز مسززت  3.000تز ل ممززن تز ا تيززاره بتززي عتزخااظ مززن ُمت ةيا ت ز ال الممززخنين فززظ خاليززة خاتز ان ،خبتززي
ع ززا منف ززرت ال ت ززاا من ( )24م ززن ( )223م ززن الت ززريات المت اخب ززة ذي ززرت م ف ززا تخن ززل ( )322ف ززرداً م ززن ا فز زراد

المت ز ةين مززن م ززااق الريززل خ المدي ززة التززظ تخنززل ا فزراد الممززخنين ل ز ت تةززل بتززي يبيززر،
الممززخنين ،يمززا من سززبة ُ
خيان لدى سبة خاسمة من م حاك المم مفراد يممةخن من ذخ ا عانزات فزظ تزريات متمزددة ،حيزه يزان ( )22مز ف
يممةخن لدى تريات يبيزرة  ،خ( )12يممةزخن فزظ تزريات متخسزاة خ ( )23يممةزخن فزظ تزريات
المديد من المؤسسات المامة ،خخسااا ال ق خال

اعات ال دمية تخنل مفزراداً ممزانين بتزي ميبزر مزن الم زا  ،خيزان

نااا ال دمات خالمبيمات فظ المد ية من ميثر ا ماين التظ تت

 -2خفظ دراسة نا بفا ي من بخلتخن خ خبرخي

ز يرة .خ سزبياًف يا زت

فيفا مفراد ممانين.

( )Brookings & Bolton,1993بم خان " توقعات الرضـا عـن العمـل

للعمــال يوي اإلعاقــات الشــديدن مــن ناحيــة األهليــة ،الشخصــية ومســتويات التــدريب" ،تز إعززداد بااريززة ا تبززار ا هةيززة
المامة ،خاستبا ة الت

ية الميخ زة مزن ( )32فقزرة ،خا تبزار در زات التزدريك المقز ن خمقار تفزا بمقيزاس مي خسزختا لةرةزا

لمي ة من ( ) 302مخنل ممن لديف إعانات تديدة ،خمنفرت ال تزاا من نزدرات التخنيزل خالممز لرفزراد ذخ ا عانزات
يمين تقييمفا بتي ميثر دنة باست دا ا تبارات التدريك حسك ميان المم بتي مساسظ.

 -9خفظ دراسةذايير) )Thacker,1997بم زخان " أصحاب العمل وقانون األشـخاص المعـوقين األمريكـي (: )ADA
العوامــل المــؤثرن علــى تقيــد المــد ار بقــانون األشــخاص المعــوقين األمريكــي خاصــة فيمــا يتعلــق باإلعاقــات العقليــة" "

هززدفت هززذه الد ارسززة إلززى تخةززيت المديززد مززن ال

ززاال الغرديززة لةمززد ار فيمززا يتمةززق بامتثززالف إلززى نززا خن ا ت ز ال

الممخنين ا مرييظ ( )ADAحيه انتت ارق استقااك المامةين فزظ المؤسسزات خمقزابةتف ختمييز ف مز الترييزا عةزى
فاة ا ت ال ذخ ا عانة المقةيزة ،خسزمت الد ارسزة يزذلك إلزى بيزان الزدخر الزذ تةمبزه ا عانزة المقةيزة فزظ التتز ي مزن
زال د ارسززة لمي ززة تززمةت ( )329مززدي اًر لمؤسسززات ال يق ز عززدد المززامةين فززظ ي ز م فززا عززن ( )39مخنغ زاً .خ ة ززت

الد ارسززة إلززى من المززد ار الززذين هز ز عةززى د اريززة بتغا ززي التت زريمات ال زخاردة فززظ نززا خن ا ت ز ال الممززخنين ا مريي ززظ

( )ADAيا خا ميثر امتثاالً لتةك التتريمات المتمةقة بتت ي ا ت ال الممخنين ختابيقاً لفا ،خند مرتغ مستخى االمتثزا

لةقا خن ع دما ييخن مدير المؤسسة غسه من ا ت ال الممخنين ،مخ م تمياً إلى ال ز س ا بزيا ،يمزا من نزرة المزدير

إلى ا عانة المقةية ل تؤثر فظ مدى امتثاله لتابيق التتريمات الخاردة فظ القا خن.

 -2خهدفت دراسة نا بفا يةبريد ( )Gilbride,2000بم خان " اتجاهات أصحاب العمل تجاه تشـغيل األشـخاص يوي
اإلعاقــات وخـــدمات التأهيــل المهنـــي" إلززى البحززه بتززي مغ ز عززن ات اهززات خمغززاهي م ززحاك المم ز ت ززاه تت ز ي
الممخنين خدخر مؤسسات التأهي فظ ذلك ،حيه ممت الدراسة بيا ات عن م حاك المم الزذين خنغزخا ري زظ بزرام

التأهيز عةززى مسززاس ت افسززظ خت ز االت ززا بأ ززحاك المم ز بمززد س ز ة تقريب زاً مززن تخنيززل ه زؤال ا ف زراد الممززخنين خذلززك

باست دا م ف المست ال ال بممارسات التخنيل خالمغاهي  ،حيه ابقزت ا داة عةزى ( )302مزن م زاحك الممز فزظ

الخالية ،خ مفادت تاا الدراسة بأن ممن م حاك المم م ابخا بأ ف ند خنغخا ت اً مماناً سابقاً ،خيا خا ُيمةمخن م فز
يخنغززخن فززرداً ممانزاً خيززا خا سززمدا بززذلك ختقتزر هززذه ال تززاا من م ززحاك المم ز الززذين خنغزخا فززظ السززابق ت زاً ممانزاً
مستمدين لتخنيل ت ل مماق آ ر ،يما من البية م حاك المم فزظ هزذه الد ارسزة اعتقزدخا م زه مزن ا سزف لتز ل
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مريا بالقةك ،م اك بالسزراان مخ تز ل م زاك با يزدا الح زخ عةزى ممنز الغزرل المتاحزة لازالبظ الخنزاال،
خعةى الميس تماماً ،اعتقد ممن م حاك المم م ه من ال مك بتي يبير تخنيل ت ل لديه إعانة عقةية متخساة
مخ تديدة مخ الميغخفين دا خا بات خنيغيزة ممي زة ،خمن مغفزخ

زاحك الممز نزد ييزخن تي زة الت اهزات سزةبية عاديزة

حخ الممخنين مخ قل ال برات مخ برات سةبية لدى ا ت ال الذين لديف هذه ا عانات.
–30خ م رى ري يان ( )Greenan,2002دراسة بم خان "وجهات نظـر حـول تشـغيل المعـوقين " خهزظ د ارسزة ميدا يزة
م ريزت فزظ خاليزة إ زديا ا بالخاليزات المتحزدة ا مريييزة ،تزمةت يافزة المؤسسزات ال ز اعية خالت اريزة فيفزاف فقزد هزدفت إلززى

ممرفة مستخى الخعظ ع د مد ار المؤسسات خم حاك المم فيما يتمةق بتت ي ا ت ال الممخنين خ تحديداً الممخنات

التظ تخا ه م حاك المم خمد ار المم (المت ةخن) ع د محزاخلتف دمز ا تز ال الممزخنين فزظ مؤسسزاتف الت اريزة،

المت ةين هظ تابيق تي خلخ يا الحاسخك ال ا زة لمسزاعدة ا تز ال الممزخنين
خحددت من مه ال مخبات التظ تخا ه ُ
المت ةين ختحغاه عةى تت ي ا ت ال الممخنين.
فظ المم خممرفة مه السياسات الحيخمية التظ تت
ُ
ثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقة
ت اخلززت الد ارسززات السززابقة حقززخق ا ت ز ال الممززخنين فززظ المم ز فززظ الت زريمة خالقززا خن بتززي عززا دخ مززا تحديززد
لمخةخا مدى الت اا

فات القااا الما خال ال خالتريات بفزذا الحزق فزظ التتز ي فزظ يافزة م زااق الممةيزة ،خ زا ت

الدراسة الحالية لبيان مدى الت اا هذه المؤسسات بتت ي ا فراد الممخنين ،خ ا ة بمد مةظ حخالظ ( )30س خات عةى
ززدخر نززا خن حقززخق ا تز ال الممززخنين رنز ( 13لسز ة  )7002مز الت خيززه لمتززرخا مسززخدة نززا خن حقززخق ا تز ال

الممززخنين ف ززظ المم ز لسز ز ة  7032ختأيي ززد حززق ا فز زراد الممززخنين ف ززظ الممز ز  ،خف ززظ ة ززخ التم ززداد الس ززيا ظ لة ززمخبات
الخنيغيززة خالززذ معدتززه داا زرة ا ح ززا ات المامززة لس ز ة ( ، )7032 / 7039ختُمززد هززذه الد ارسززة التززظ نززا بفززا الباحثززان
الدراسة ا خلى من خعفا عةى مستخى إنةي ال خك التظ تفدل إلى تحديد مدى االلتز اا بفزذا الب زد القزا خ ظ ،خمثزر ذلزك
فظ الحد من الباالة ع د ا ت ال من ذخ ا عانة فظ محافنتظ ممان خالمقبة.

مشكلة الدراسة:
يغ ز ا عززالن الم ززالمظ لحقززخق ا سززان حقززه الابيمززظ ف ززظ المم ز خا تي ززار المف ززة التززظ ت اسززبه لتحقيززق االسززتقال
االنت ززاد جخاثبززات الززذات إةززافة إلززى اليسززك المززاد المتززرخا .خمززن المالحززن حاليزاً من ه الززك مامززة انت ززادية عالميززة

رافقفززا ارتغاع زاً سززبياً فززظ معززداد ا ت ز ال الممززخنين فززظ المززال تي زةً لةحززرخك خمتززيالت الغقززر خالباالززة خنةززة االهتمززا

بال خا ك الخنااية خال حية ا ة فظ الدخ ال امية مما دف بالمديد مزن الفيازات خالم نمزات الدخليزة إلزى االهتمزا بفزذه

الت زريحة خعززد ت اهةفززا خالمم ز عةززى اسززت ال ااناتفززا جخاميا ياتفززا ختت ز يةفا .خنززد سززمى ا ردن بتززي
فرل المم خالتت ي التظ تتال

ززاد إلززى إي ززاد

م مؤهالت ا ت ال الممخنين خ براتف خندراتف ختزخفير التزدريك المف زظ الم اسزك

لف خفقاً لحا ات سخق المم ا رد ظ ،بيد من ه اك عقبات عديدة تقل ةزل عزد تتز ي ا تز ال مزن ذخ ا عانزة

المت ةين بالقدرة ا تا ية لةغزرد الممزاق ،ع زا خعزد فماليزة زل المزادة ( )4مزن
ترتبا بأمخر عديدة من مهمفاف نةة ثقة ُ
نا خن حقخق ا ت ال الممزخنين المتمةزق بحزق الغزرد الممزاق فزظ الممز  ،خيزذلك قزل البيا زات المسزحية ال ا زة بفزذه
الغاة من حيه ال خا خالتخاي ال رافظ ،خالتحديات الحقيقية المديزدة التزظ تخا زه ا تز ال مزن ذخ ا عانزة فزظ م زااق
تززخايمف خ التززظ تُحززخ دخن تززأهيةف لةممز  ،يمززا خنززد الحززن الباحثززان تايززداً فززظ معززداد ا تز ال الممززخنين فززظ محافنززة
ممان التظ تمد م اقة حدخدية خمحافنة المقبة خالتظ تتمتز بامتيزااات الم اقزة االنت زادية ال ا زة ( حسزك إح زا ات
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ال مخبات الخنيغية ا غة الذير) م خ خد دمات ةايةة داً خمحدخدة فظ تمةي ا ت ال الممخنين ختدريبف مف ياً،

إة ززافة إل ززى نة ززة الممرف ززة خالتابي ززق ل ززدى المدي ززد م ززن الم ززامةين ف ززظ مؤسس ززات القا ززاا الم ززا خال ززال خالت ززريات ف ززظ

المحافنتين بخ خد نا خن خحقخق لرفراد الممخنين فظ المم يغةفزا الدسزتخر خالقزا خن ا رد زظف خبزذلك فقزد تبةزخرت متزيةة
الدراسة فظ السؤا الرايس ا تظ " ما مـدى التـزام مؤسسـات القطـاع العـام والخـاص والشـركات فـي محـافظتي معـان

والعقبة في األردن بتشغيل األشخاص المعوقين بموجب أحكام قانون حقوق األشخاص المعوقين  /13لسـنة ،7002
و أثره في الحد من مشكلة البطالة لديهم"خالذ يتغرا م ه ا ساةة ا تية

 -3مزا مزدى التز اا مؤسسزات القازاا المزا خال زال خالتززريات فزظ محافنزة ممزان خالمقبزة بتابيزق يختزا التتز ي لرتز ال
الممخنين بمخ ك محيا نا خن حقخق ا ت ال الممخنين 7002؟
 -7ه ي تةل تخاي الت اا المؤسسات مخ عد التاامفزا فزظ تابيزق يختزا التتز ي لرتز ال الممزخنين بمخ زك محيزا نزا خن
حقخق ا ت ال من الممخنين رن  13لس ة  7002تبماً ل خا المؤسسة نااا عا  ،ال مخ تريات؟

 -1ه ي تةل تخاي الت اا مؤسسات القااا الما خال ال خالتريات مخ عد التاامفا فزظ تابيزق يختزا التتز ي لرتز ال
الممخنين بمخ ك محيا نا خن حقخق ا ت ال من الممخنين رن  13لس ة  7002تبماً لةمحافنة (ممان مخ المقبة)؟
 -4مززا ت ززخرات المؤسسززات بقااعاتفززا الم تةغززة (المامززة خال ا ززة خالتززريات) حززخ تت ز ي ا ف زراد الممززانين ف زظ محززافنتظ
ممان خالمقبةخ مثر ذلك فظ الحد من متيةة الباالة لديف ؟

أهداف الدراسة:
 التمرل إلى مه الحقخق خالتتريمات التزظ يغةزت حزق ا فزراد الممزخنين فزظ الممز خ ا زة الب زد (ل) مزن المزادة ()4لقا خن حقخق ا ت ال الممخنين رن ( 13لس ة  )7002خمترخا مسخدة نا خن حقخق ذخ ا عانة (.)7032
 التمرل إلى مدى الت اا مؤسسات القااا الما خال ال خالتريات بتت ي ا ت ال الممخنين فظ محافنتظ ممانخالمقبة حسك ل القا خن المةا .
 التمرل إلى خان تت ي ا ت ال الممخنين حسك خا المؤسسة خالمحافنة. التمززرل عةززى مهميززة الززدخر الززذ تقززخ بززه مؤسسززات القاززاا المززا خال ززال خالتززريات المةتامززة بتت ز ي ا ت ز الالممخنين فظ الحد من متيةة الباالة لديف خايادة تييغيف ال غسظ خاال تماعظ.

 التمرل إلى مه التحديات خالمميقات التظ تخا ه ا ت ال الممانين فظ المم خسب الت ةك عةيفزا مزن خ فزة نزرالمد ار خم حاك المم .
 -تحديد مسباك الباالة لدى االفراد الممخنين.

محددات الدراسة:
 الحدود المكانية :محافنة ممان خمحافنة المقبة ( خبظ الممةية ا رد ية الفاتمية). -الحدود الزمنية. 7032/7039 :

التعريفات اإلجراصية:
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 مززدى االلت ز اا خهززظ سززبة ا ت ز ال الممززخنين المززامةين فززظ مؤسسززات القاززاا المززا خال ززال خالتززريات التززظ ززلعةيفا نا خن حقخق ا ت ال الممخنين لس ة ( ،)7002خالمحددة بتميين عام خاحد لةمؤسسزات خالتزريات التزظ ال يقز
عزدد المزامةين فزظ م م فزا عزن ( )79عزامالً خال يايزد عززن ( )90عزامالً ،ختميزين مزا ال تقز

سزبته عزن ( )%4مزن عززدد

المامةين لرت ال الممخنين إذا ااد عدد المامةين فظ م من هذه المؤسسات عةى ( )90عامالً.

 مؤسسات القااا الما خهظ المؤسسات التابمة لةحيخمة من إدارات ت غيذية خمؤسسات خمديريات حيخمية خمؤسسزاتعامة مستقةة ختابق نا خن المم لدى المما لديفا.
 -مؤسسززات القاززاا ال ززال خهززظ الم تززآت التززظ ت ةز

حيززا القززا خن ال ززال ختابززق عةززى المززامةين لززديفا محيززا

نا خن المم  ،ختتتم عةى المؤسسات ال ا ة ،التريات ،الم ا

اليبرى.

 ت ززخرات المؤسسززات حززخ تتز ي الممززخنين ختتةززمن مززدى الت ز اا مؤسسززات القااعززات الم تةغززة (المامززة ،ال ا ززةالممي زات الالامزة لةممزانين فزظ
خالتريات) بحزق تتز ي الممزانين حسزك م زخاا ا عانزة الم تةغزة ،مزدى تزخفر التسزفيالت خ ُ
بياة المم  ،مدى تخفر حقخق المما ذخ ا عانة المقدية خالقا خ ية ،خا بماد ال غسية خاالنت ادية لممالة ذخ ا عانة.

 -باالززة ا تز ال الممززخنين خهززظ عززد نززدرة الغززرد الممززاق عةززى إي ززاد عم ز مالا ز يت اسززك م ز ميخلززه خند ارتززه خيةبززظ

احتيا اته.

المنهج واإلج ار ات
اعتمز ززدت الد ارسز ززة عةز ززى الم ز ز ف المسز ززحظ ،حيز ززه ةز ززمت مي ز ز بيا ز ززات الد ارسز ززة التز ززظ ت ز ز

ا ح ااظ -الخ غظ .خيت اخ م ف الدراسة ما يةظ

ممفز ززا إلز ززى التحةي ز ز

وعينتها:
أ -مجتمال الدراسة ُ
ت ح ر مؤسسات القااا الما خال ال خالتريات فظ المحافنتين حيه بةع إ مالظ هذه المؤسسزات خالتزريات
()190مؤسسةفظ ممان خ( )400مؤسسة فزظ المقبزة ،خنزد تز ت زاخ

ميز المؤسسزات خالتزريات التزظ يتزخفر فيفزا ()79

عامالً فأيثر ،حيه مُعتبر م تم الدراسة هخ ُعي تفا فبة ت ( )373مؤسسة ممن ت ابق عةيفا مخا غات التت ي خذلك
حسك المادة الرابمة فظ الب د (ل) من نا خن حقخق ا ت ال الممخنين رن ( )13لسز ة  ، 7002خفزظ محافنزة ممزان
خالتظ اتتمةت عةى م ااق ( ممان الق بة ،لخا التخبك ،إنةي البترا) يا ت عي زة الد ارسزة ميخ زة مزن ( )20م تزأة مزن

مؤسسززات القاززاا الحيززخمظ خال ززال خالتززريات ،بي مززا بةززع عززدد هززذه المؤسسززات خالتززريات فززظ محافنززة المقبززة ح زخالظ
( )23م تأة خ تخاعت فازات معزداد المزامةين بالم تزآت تبمزاً لةمحافنزة خ زخا الم تزأة ،عةزى ال حزخ ا تزظ فزظ ال زدخ رنز
( )3

جدول ()3
توزيال فصات عدد العاملين بالمنشآت حسب المحافظة و نوع المؤسسة؛ القطاع العام ،الخاص ،الشركات

المحافظة

معان

فصات عدد العاملين

القطاع

المجموع

العام

الخاص

الشركات

أقل من  75عامال

0

0

3

3

من  44-75عامال

31

4

3

31
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74

4

1

43

 50عامال فأكثر

12

31

30

20

أقل من  75عامال

3

0

0

3

من  44-75عمال

4

5

1

32

 50عامال فأكثر

37

1

71

41

المجموع

32

31

13

23

اإلجمالي

54

72

43

373

المجموع
العقبة

ب -أدان الدراســة
ت

م الممةخمات من ال م دريين مساسين خهما

 الس الت خالتقارير الرسمية لةمؤسسات المامة خال ا ة خالتريات من مياتك المحافنة خمديريات المم لمحافنتظ ممانخالمقبة إةافة إلى ال رل الت ارية فظ المحافنتين.
 -االستبا ة اعتمد الباحثان فظ إعداد هذه الدراسة الميدا ية عةى تاخير استبا ة يأداة ل م الممةخمات حخ تت ي

ا ت ال ذخ ا عانات فظ المحافنتين ،حيه ُ ممت االستبا ة بم اية لت اية مساةة الدراسة خمهداففا من ال الر خا
إلى ا دبيات السابقة فظ ذات المخةخا مخ التظ تحدثت ع ه ،ختيخ ت االستبا ة من( )71فقرة تتمةق بتحديد مدى الت اا
مؤسسات القااا الما خال ال بتابيق يختا التت ي لرت ال الممخنين خفقا حيا نا خن ا ت ال الممخنين لس ة
7002خ من ( )4مبماد خهظ مدى الت اا مؤسسات القااعات الم تةغة (المامة ،ال ا ة خالتريات) بحق تت ي الممانين
الممي ات الالامة لةممانين فظ بياة المم  ،مدى تخفر حقخق المما
حسك م خاا ا عانة الم تةغة ،مدى تخفر التسفيالت خ ُ
ذخ ا عانة المقدية -خهظ التظ يت تحديدها فظ المقد بين ارفظ عقد المم ( احك المم خالمام ) خ القا خ ية -خهظ
التظ تغرةفا

خل القا خن عةى الارفين خي ك مال ت الل التاامات خخا بات الارفين فظ المقد عن تةك التظ يغرةفا

القا خن ،-خا بماد ال غسية خاالنت ادية لممالة ذخ ا عانة يما هخ مخةت فظ المةحق رن (.)3
ج -التحقق من الخصاصص السيكومترية لألدان:
من م التحقق من دالالت ال دق لرداة ت اعتماد ا تبار ال دنالناهر ( ،)Face Validityحيه ُعرةت االستبا ة
عةى ثالثة من الباحثين من معةا هياة التدريس فظ ال اممات ا رد ية فظ حقخ التربية ال ا ة خالقياس خالتقخي
خالقا خن ،خت ا

ذ بآرااف ختمديالتف حتى م بحت االستبا ة منرك إلى نياس الماةخك نياسه ،خيا ت سبة إ ماا

المحيمين ( )%90عةى م االت خفقرات االستبا ة ،يما خت التحقق من الثبات باريقة االتساق الدا ةظ خذلك باست دا
اريقة يرخ باخ ملغا ( )Cronbach’s Alphaختابيقفا عةى مفراد عي ة ت ريبية تمةت حخ ( )%2من إ مالظ المي ة،
خعةى مرحةتين خبغارق ام ظ مقدراه مسبخعين حيه بةع ممام الثبات ( )%92خهظ سبة ممقخلة فظ هذا ال خا من
الدراسات.
د -المعالجة اإلحصاصية:
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اُست د فزظ هزذه الد ارسزات الممال زات ا ح زااية ا تيزة مقاييس ال اعزة المريايزة خمقزاييس التتزتت،اال تبارات

الالممةمية (يا تربي ) لتحةي تخاي التي اررات،ا تبار( ت) لةمي ة الخاحدة ،ا تبار ت لةمي ات المستقةة،خ ا تبار تحةيز
التباين ا حاد .

عرض النتاصج و مناقشتها:
خفيما يأتظ عرا لة تاا التظ تخ ةت إليفا الدراسة خم انتتفا تبماً لتسةس ا ساةة.
السؤال األول:
 -3مــا مــدى الت ـزام مؤسســات القطــاع العــام والخــاص والشــركات فــي محافظــة معــان والعقبــة بتطبيــق كوتــا التشــغيل
لألشخاص المعوقين بموجب أحكام قانون حقوق األشخاص المعوقين 7002؟

لإل ابة عزن سزؤا الد ارسزة ا خ المتمةزق بمزدى التز اا المؤسسزات بتابيزق يختزا التتز ي لرتز ال الممزانين ،تز
حسززاك سززبة عززدد المم ززانين المززامةين إل ززى عززدد المززامةين ا

مززالظ تبمززا لةق ززا خن رنز ز  7002 /13لحقززخق ا تزز ال

الممخنين خالذ ي ل عةزى " إلز اا مؤسسزات القازاا المزا خال زال خالتزريات التزظ ال يقز عزدد المزامةين فزظ م م فزا
عن ( )79عامالً خال يايد عن ( )90عامالً بتتز ي عامز خاحزد مزن ا تز ال الممزخنين جخاذا ااد عزدد المزامةين فزظ م
زل مزا ال تقز

م فا عةزى ( )90عزامالً ت

سزبته عزن ( )%4مزن عزدد المزامةين فيفزا لرتز ال الممزخنين تزرياة من

تسززمت ابيمززة المم ز فززظ المؤسسززة بززذلك" مززن ززال س زؤا المززامةين فززظ الم تززأة بززااللت اا بالقززا خن م ال ،خح ززر سززك
يما هخ مخةت فظ ال دخ ا تظ

المؤسسات المةتامة بالتت ي

جدول ()7
مدى التزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات في محافظتي معان والعقبة /األردن بتشغيل األشخاص المعوقين بموجب أحكام قانون حقوق
األشخاص من المعوقين رقم  13لسنة 7002م

القطاع

مدى اا لتزام بالقانون وفق النسب المحددن فيه
عدد المؤسسات الملتزمة

عدد المؤسسات غير الملتزمة

نسبة التزام المؤسسات
بالقانون

المجموع

العام

4

47

%31

53

الخاص

2

34

%72

72

الشركات

33

71

%14

14

اإلجمالي

72

14

%71
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منفززرت ت ززاا

ززدخ ( )7خ ززخد س ززبة متد ي ززة م ززن م مززخا ياف ززة المؤسس ززات المةتام ززة بق ززا خن التتز ز ي خه ززظ

( )%71فقا ،بي ما يا ت ما سبته ( )%22من المؤسسات ير مةتامة بتابيزق نزا خن التتز ي ممزا يم زظ تغزان متزيةة
الباالززة لززدى ا ف زراد الممززخنين ،خيمززخد تززد ظ سززك الت ز اا المؤسسززات فززظ تت ز ي ا ت ز ال الممززخنين إلززى من الق زخا ين

خالتتريمات ا رد ية ال ا ة بتابيق يختا (ح ة) التت ي لرت ال الممخنين فظ الم تآت ال االت ال تحنى بالرنابة
اليافيززة مززن نبز ال فززات المم يززة بززذلك ،خال سززيما عززد تغميز المززادة ال ااايززة لمززن ال يةتززا بتتز ي ا تز ال الممززخنين
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بدف نيمة م خره لة

دخق الزخا ظ ا زة فزظ ةزخ ا زتالل ال سزبة الزخاردة لتتز يةف بزين نزا خن الممز ا رد زظ خهزظ

( )%7خنا خن حقخق ا ت ال الممخنين خهظ ( )%4خيتغق ذلك م ما ا فظ دراسة (عغيغظ.)7002 ،

السؤال الثاني:
هـل يختلــف توزيــال التـزام المؤسســات أو عــدم التزامهــا فـي تطبيــق كوتــا التشــغيل لألشـخاص المعــوقين بموجــب أحكــام
قانون حقوق األشخاص من المعوقين رقم  13لسنة 7002م تبعاً لنوع المؤسسة قطاع عام ،خاص أو شركات؟
خلإل ابززة عززن هززذا الس زؤا  ،ت ز ح ززر عززدد المؤسسززات المةتامززة فززظ تت ز ي ا ت ز ال الممززخنين بمخ ززك محيززا نززا خن
حقخق ا ت ال من الممخنين رن  13لس ة  7002يما هخ مخةت فظ ال دخ ا تظ
جدول ()1
توزيال المؤسسات حسب التزامها تبعاً لنوع المؤسسة (عام ،خاص ،شركات)
القطاع

العام

الخاص

الشركات

اإلجمالي

عدد المؤسسات غير الملتزمة

عدد المؤسسات الملتزمة
التكرار المشاهد

4

47

التكرار المتوقال

33.4

14.3

التكرار المشاهد

2

34

التكرار المتوقال

2.3

34.4

التكرار المشاهد

33

71

التكرار المتوقال

4.3

74.4

التكرار المشاهد

72

14

التكرار المتوقال

72

14

المجموع

53

72

14
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يتبين من تاا ا تبار يزا تربيز لة زدخ السزابق عزدمخ خد داللزة إح زااية ع زد مسزتخى الداللزة ( )0.09≤
خبالتالظ فإن عد الت اا المؤسسات بالقا خن ال ي تةزل تبمزا ل زخا الم تزأة (عزا مخ زال مخ تزريات) م من المؤسسزات
المامة خال ا ة خالتريات متساخية فظ عد االلت اا بالقا خن ،خيتغق ذلك م ما ا فظ دراسة (مبخ مةح  )7030 ،فزظ

عززد االلت ز اا  ،خنززد ُيمززاى ذلززك إلززى من دي زخان ال دمززة المد يززة ُيمززين سززبة ( )%3.9مززن ا ت ز ال الممززخنين تحززت ب ززد
الحاالت ا سا ية فخ خده فظ هذه المؤسسات هخ تحزت ب زد الحزاالت ا سزا ية خلزيس خفزق ح زتف الم زخل عةيفزا
بالقا خن ،إةافة إلى من التمارا المخ خد بين نا خن حقزخق ا تز ال الممزخنين الزذ يحزدد سزبة التتز ي لرتز ال
المت ةين بمزد ممزرفتف بال سزبة
الممخنين ( )%4خنا خن المم ا رد ظ خالذ يحددها ب سبة (ُ )%7يماظ ُح ة لبما ُ
المتز ةين زا مزن المزادة ( )4لةب زد (ل) لحقزخق ا تز ال الممزانين
ال حيحة المغرخا المم بفا ،يما خات زذ بمزا ُ
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فززظ تحد يززد إل ز اا المؤسسززات ب سززك التت ز ي "ت زرياة من تسززمت ابيمززة المم ز فززظ المؤسسززة بززذلك م ز تززخفير الت في زاات
فة المم " ذريمةً لمد إميا يتف خندرتف عةى تخنيل مفراداً ممانين.

الممقخلة من نب

السؤال الثالث:هل يختلف توزيـال التـزام مؤسسـات القطـاع العـام والخـاص والشـركات أو عـدم التزامهـا فـي تطبيـق كوتـا

التشــغيل لألشــخاص المعــوقين بموجــب أحكــام قــانون حقــوق األشــخاص مــن المعــوقين رقــم  13لســنة 7002م تبع ـاً

للمحافظة (معان أو العقبة)؟

خلإل ابة عن هذا السؤا  ،تز حسزاك تيز اررات اسزت ابات المؤسسزات فزظ يافزة القااعزات ،خلغحزل داللزة اال زتالل ،تز
است دا ا تبار يا

تربي لغحل التخاي المتاهد فظ مقاب التخاي المتخن عةى ال حخ الخارد فظ ال دخ ا تظ
جدول ()4
التزام المؤسسات حسب المحافظة معان والعقبة

المحافظة

معان

العقبة

اإلجمالي

عدد المؤسسات الملتزمة

عدد المؤسسات غير الملتزمة

التكرار المشاهد

34

41

التكرار المتوقال

31.1

41.2

التكرار المشاهد

31

42

التكرار المتوقال

31.2

45.1

التكرار المشاهد

72

14

التكرار المتوقال

72

14

يتبززين مززن تززاا ا تبززار يززا تربيز

المجموع

52

54
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لة ززدخ السززابق عززد خ ززخد داللززة إح ززااية ع ززد مسززتخى الداللززة ()0.09≤

حيه يا ت نيمة يا تربي ( )0.304ذات داللة ( )0.492=خبالتالظ فإن عد التز اا المؤسسزات فزظ محافنزة ممزان

ال ي تةل عن عد الت اا المؤسسات فظ محافنزة المقبزة ففمزا متسزاخيتان فزظ عزد االلتز اا بالقزا خن ،خنزد ُيمزاى ذلزك ن
تمتبزران مزن المحافنزات ا نز يثافزة سزيا ية مقار زة بالمزدن اليبززرى فزظ منزالي تزما خخسزا ا ردن ،يمززا من
المحزافنتين ُ
فززرل الممز التززظ ت اسززك الممززخنين فززظ الت ممززات ال ز اعية فززظ محافنززات إنة زي التززما خالخسززا ميبززر سززبياً ممززا هززخ

مخ خد فظ المحافنتين ،ا ة فظ ةخ عد تخفر إح زا ات دنيقزة عزداد ا تز ال الممزخنين القزادرين عةزى الممز

مززن عمززر ( 39سز ة إلززى  24سز ة) حيززه من ال سززبة الحاليززة المقززدرة عززداد الممززانين الةززذين معمززاره ( )9سز خات فززأيثر
ه ززظ ( )120ف ززظ محافن ززة مم ززان خ( )902ف ززظ محافن ززة المقب ززة خه ززظ س ززبة تس ززتدعظ ت ززخفير ززدمات التأهيز ز خالت ززدريك
خالتت ي المف ظ لفذه الغاة ،خيتغق ذلك م ما ا فظ دراسة (مبخ مةح .)7030 ،

السؤال الرابال:
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ما تصورات المؤسسات بقطاعاتها المختلفة (العامة والخاصـة والشـركات) نحـو عمالـة األفـراد المعـاقين فـي محـافظتي

معان والعقبة و أثر يلك في الحد من مشكلة البطالة لديهم ؟

خلإل ابة عن السؤا الراب المتمةق بت خرات المؤسسات بقااعاتفا الم تةغة حخ عمالة ا فراد الممانين فزظ محزافنتظ
ممان خالمقبة ،ت حساك تي اررات االست ابات عةى مداة القياس يما فظ ال دخ ا تظ

جدول رقم ()5
تك اررات ااستجابات على أدان القياس لتصورات المؤسسات حول عمالة األفراد المعاقين في معان والعقبة.
أوافق

ت الفقرن

المجاات

بشدن
4

اا لتزام
بالتشغيل
حسب أنواع
اإلعاقة

التسهيالت البيصية
المالصمة

أوافق

محأيد

1

7

ا

أوافق
3

المتوسط

الحسابي

اا نحراف
المعياري

الرتبة

على

المجال

الرتبة على

اإلجمالي

3

51

52

33

3

1.1102

.22521

3

3

7

72

40

77

11

7.4122

3.33347

7

33

1

34

71

10

41

7.0222

3.05301

1

34

4

15

42

31

70

7.1011

3.01457

3

2

5

37

70

12

57

3.4111

3.00342

4

73

4

74

11

12

72

7.4511

3.04412

7

31

في
بيصة
العمل

حقوق
الفرد
المعاق العقدية
والقانونية

31

34

73

45

43

7.0223

.41443

1

70

2

35

74

43

15

7.7000

3.00014

1

32

2

5

2

74

14

3.4432

.21240

30

71

1

74

15

12

74

7.4432

3.07142

4

30

30

77

12

12

72

7.4500

3.07222

2

34

33

12

15

17

32

7.2250

3.01722

7

2

34

12

47

74

34

7.1724

41147.

3

5

35

2

35

14

25

3.2075

.40043

33

77
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األبعاد

النفسية

وااقتصادية

للتشغيل

32

77

15

47

77

7.4233

.44772

5

37

32

72

11

12

34

7.2011

3.00144

1

1

34

33

72

44

14

7.0172

45117.

4

31

70

34

14

54

34

7.1554

.11124

2

35

37

34

10

51

71

7.7432

.43334

5

32

31

73

41

47

35

7.5215

.43423

4

4

73

43

14

75

32

7.1221

3.01711

1

4

77

40

45

71

1

7.4224

.43772

7

1

71

17

43

15

31

1.1102

.22521

3

3

542

222

247

254

7.4122

3.33347

المجموع

الحزن مززن ال ززدخ رنز ( )9من الغقزرتين " معةز بخ ززخد تتزري

ززال برعايزة حقززخق ا تز ال مززن ذخ ا عانززة" " خ"

تر ك الم تأة فظ تت ي مت ا اً مزن ذخ ا عانزة ليزن تخ زد المديزد مزن التحزديات خالمخاازق الماليزة خالم تمميزة " نزد
احتةتا معةى رتبة عةى المقياس اليةظ بمتخسا حسزابظ مقزداره ( )1.1102ليةيفمزا خا حزرال مميزار مقزداره ()022921

ليةيفما ،بي ما احتةت الغقرة التظ ت ل عةى " تقخ الم تأة بإ قال م خر المزامةين مزن ذخ ا عانزة تي زة لتةزك ا عانزة
خبحسك خعفا خدر تفا " منز ترتيبزاً عةزى المقيزاس اليةزظ خبمتخسزا حسزابظ مقزداره ( )3.4432خا حزرال مميزار مقزداره
المت ز ةين فززظ المؤسسززات المامززة
( ،)029240خ ززذير ه ززا م ززه خعةززى الززر مززن خ ززخد ممرفززة خر بززة لززدى المديززد مززن ُ
خال ا ة خالتريات بتت ي ا ت ال الممانين إال من سبة التت ي عةى مرا الخان يا زت م يبزة زداً ل مزا  ،خنزد

ُيمخد ذلك بتي رايسزظ إلزى عزد إلز اا هزذه المؤسسزات خم زحاك الممز بقزا خن تتز ي الممزانين خ حتزى من اسزت دامف
يان من باك ال دنة مخ الخاساة ميثر م ه حقاً مترخعاً خميتسباً لف  ،يما من ممن ا عما التظ ند ح ةخا عةيفا فظ
هززذه المؤسسززات يا ززت مززن ا عمززا ذات ا
بس ززبك تمي ززاه ع ززن ا

ززخر المتد يززة خالمتخاةززمة خالتززظ ال تيغززظ لسززد احتيا ززاتف المتمززددة ،خذلززك

ز زرين بخ ززمة ا عان ززة خع ززد الثق ززة بق ززدراتف خا ززانتف ا تا ي ززة ف ززظ الممز ز  ،يم ززا من ت ززخرات

المؤسسات بقااعاتفا الم تةغة (المامزة خال ا زة خالتزريات) المتد يزة فزظ سزك تتز ي ا فزراد الممزانين فزظ المحزافنتين

تقززخد بالةززرخرة إلىتغززان متززيةة الباالززة بززين

ززغخل ا فزراد الممززخنين خنفززخر متززيالت انت ززادية ،ا تماعيززة خ غسززية ال

تحمد عقباها ،خ يتغق ذلك م د ارسزة (الزاعما )7000 ،خالتزظ زادت بةزرخرة إعزادة تأهيز التز ل الممزاق لدم زه فزظ
الحياة االنت ادية بما يت اسك م مؤهالته خندراته ختمةيمه خيتغق ذلك ميةا مز د ارسزة (مبزخ مةحز  )7030 ،التزظ ميزدت
من سبة الت اا المؤسسات بيختا التت ي متد ية دا.
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يما خ الحن من ال دخ السابق من معةى الغقرات رتبةً عةى م ا (مدى التز اا المؤسسزات بتتز ي ا تز ال

الممخنين بحسك خا ا عانة) يان لةغقرة التظ ت ل عةى " معة بخ خد تتري

ال برعاية حقزخق ا تز ال مزن ذخ

ا عانززة" خبمتخسززا حسززابظ مقززدراه ( )1.1102خا ح زرال مميززار مقززداره ( ،)022921بي مززا يا ززت من ز فق زرة رتبززة عةززى

الم ززا

غسززه هززظ الغق زرة التززظ ت ز ل عةززى " تُت ز

الم تززأة مي ز م زخاا ا عانززات س زخا حرييززة مخ عقةيززة مخ ب زرية مخ

ا غماليززة خسززةخيية خذلززك بمتخسززا حسززابظ مقززداره ( )7.0222خا ح زرال مميززار مقززدراه ( ،)3.09309خ الحززن بززذلك م ززه
المت ز ةين فززظ القاززاا المززا خال ززال خالتززريات بخ ززخد نززا خن ززال لتت ز ي
عةززى الززر مززن عة ز خممرفززة المديززد مززن ُ
ا ف زراد الممززخنين ييغز لفز حززق الممز  ،إال من هززذه المؤسسززات ال تةتززا بتت ز ي ا ف زراد الممززخنين بحسززك يختززا التت ز ي

خبحسززك م زخاا ا عانززات الم تةغززة خمززا نززد ي اسززك هززذه ا زخاا مززن معمززا خيتغززق ذلززك م ز د ارسززة (القةززاة )700 ،التززظ

ميدت عةى حق الت ل الممخق الترعظ فظ المم خدراسة (د يس )7000 ،التظ ات فت إلزى تغةزي م زحاك الممز
تت ز ي م زخاا محززددة مززن ا عانززات ال ززحية يمرةززى القةززك خالسززراان عززن تخنيززل ممززانين عقةيززا بدر ززة بسززياة مخ
متخساة مخ ميغخفين.
خ مما بال سبة لم زا (مزدى تزخفر التسزفيالت البيازة المالامزة فزظ الممز ) ،فقزد احتةزت الغقزرة التزظ تز ل عةزى "
يززت تخاي ز الم ز امةين مززن ذخ ا عانززة عةززى ا مززاين ا م ززة يززر ال ا زرة خعةززى ا عمززا التززظ تت اسززك م ز

ززخا إعززانتف

خدر تفزا" معةززى ترتيززك خبمتخسززا حسزابظ مقززداره ( )7.9091خا حزرال مميززار مقزداره ( ،)3.01297بي مززا احتةززت الغقزرة
التظ ت ل عةى " يت تخفير متر مخ مرافق مساعد لرفراد المامةين من ذخ ا عانة فزظ الم تزأة خبمزا يت اسزك مز

زخا

خيمزخد حزرل
خدر ة إعزانتف " منز ترتيزك خ بمتخسزا حسزابظ مقزداره ( )3.2111خا حزرال مميزار مقزدراه (ُ )3.00322
المت ةين عةى تخفير مماين عم آم ة لرفراد الممخنين لمد ر بتف فظ تحم مسؤخلية خم اار إ اباتف المحتمةة فظ
ُ
المم  ،لين بالمقابز يمزا ظ اليثيزر مزن ا فزراد الممزخنين مزن

زمخبات مزة فزظ الممز

تي زة لمزد تزخفر متزر لإلتزارة

لة ز مخ خمززثةف مززن ذخ ا عانززة الحرييززة مخ الب زرية لمززد خ ززخد م ارفززق ممززا نززد يتززي
الخ خ إلى مماين المم مخ ا

ززمخبات بال ززة لززديف ف ززظ

اا مث ا المم .

خ فظ م ا (مدى تخفر الحقزخق المقديزة القا خ يزة لةمامز فزظ هزذه المؤسسزات)  ،فقزد احتةزت الغقزرة التزظ تز ل
عةى " تخفر الم تأة دمات الرعاية خالتأمين ال حظ لةمزامةين فيفزا مث زا الممز خ زارل مخنزات الممز " معةزى رتبزة عةزى
الم ززا بمتخس ززا حس ززابظ مق ززداره (  )7.9724خا حز زرال ممي ززار مق ززدراه ( ،)299270خيا ززت منز ز رتب ززة عة ززى الم ززا
لةغقرتين " تخفر الم تأة حةا ة خرخةة ماغا تابمة لفا لرعاية ماغا المامالت مزن ذخات ا عانزة خفقزاً حيزا القزا خن

خالغقرة التظ ت ل عةى " تقزخ الم تزأة بإ قزال م زخر المزامةين مزن ذخ ا عانزة تي زة لإلعانزة" بمتخسزا حسزابظ مقزداره

( )3.2079خ( )3.4432عةى التخالظ خا حرال مميار مقداره ( )020043خ ( )029240عةى التزخالظ ،خ الحزن ه زا
من تززخفير التززأمين ال ززحظ لرفزراد الممززخنين هززخ ززا مززن م نخمززة التززأمين ال ززحظ التززام الززذ تتمتز بززه يافززة تزراات
الم تم  ،خلين فظ ذات الخنت يؤثر الخة االنت اد الما لةدخلة بتي عا خلةمؤسسات بتزي

زال عةزى الخةز

المتز ةين بةززمل إ تا يززة التز ل
الززذ يمززيش فيززه ا تز ال الممززخنين ا ززة فززظ ةززخ خ ززخد ن اعززات لززدى بمززا ُ
الممخق مما يؤد بف إلى إ قال م خره خعد إعازا ه الحزخافا الماديزة التزظ تسزاعده عةزى مخا فزة نزرخل الممز
ال ززمبة ال ا ززة بف ز  ،يمززا من عززد تززخفر حةززا ات ُيمززاى إلززى ةززمل تت ز ي ال سززا الممخنززات فززظ هززذه المؤسسززات
بسززبك ا عانززة مخال خالتمييززا ليخ فززا م ثززى ثا يزاً خذلززك يتغززق مز مززا ذيزره (مبززخ مةحز  )7030 ،بززأن سززك التتز ي لةززذيخر
معةى م ه لإل اه.
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يمززا خاحتةززت الغق زرة التززظ ت ز ل عةززى " تر ززك الم تززأة فززظ تت ز ي مت ا زاً مززن ذخ ا عانززة ليززن تخ ززد المديززد مززن

التحديات خالمخااق المالية خالم تممية" معةى ترتيك عةى (م ا ا بماد ال غسية خاالنت ادية لتت ي الممخنين) خبمتخسزا

حسزابظ مقزداره ( )1.10102خا حزرال مميزار مقزدراه ( ،)022921بي مززا يا زت الغقزرة التزظ تز ل عةززى " يخ زد ن ززل
ا

حد المامةخن من ذخ ا عانة فظ الم تأة مخ فريق م ف تمياخا بفا عن يره " من ترتيباً عةى الم ا بمتخسزا

حسززابظ مق ززداره ( )7.7232خا حززرال ممي ززار مقززدراه ( ،)023334خ ززد ه ززا من ر بززة بمززا المؤسسززات ف ززظ تتزز ي
ا ت ز ال الممززخنين نززد تمززخد إلززى إيما فززا بمبززدم تيززافؤ الغززرل خمسززاخاة الت ز ل الممززاق بززا
ا فراد الممخنين ند تتزي

رين ،خ ا ززة من باالززة

از اًر ايبزر عةزى الم تمز مزن باالزة المزاديين لمزا نزد يترتزك عةزى ا عانزة مزن متزاعر سزةبية
حزاالت إ زاا مخ ن زل

زا

ختدن لمغفخ الذات لدى الغرد المماق ند يقخده إلى التسخ خال ريمة ،خ لربمزا لز تُسز
ً
لرت ال الممانين لمد إعاا ه فر اً يافية ثبات ذاتف خعزد تغميز تي خلخ يزا الحاسزخك المسزا د التزظ تسزاعد إلزى
حد يبير فظ عم هؤال الممانين خيتغق ذلك م دراسة ( ري يان. )7007 ،

استنتاجات الدارسة:
فظ ةخ تاا البحه تخ
-

الباحثان إلى االست تا ات التالية

خ ززخد تززد ظ مةحززخن فززظ سززبة الت ز اا المؤسسززات فززظ تابيززق نززا خن تت ز ي ا ت ز ال الممززخنين فززظ محافنززة ممززان
خالمقبة مما يم ظ تغان متيةة الباالة لدى ا فراد الممخنين فظ المحافنتين.

-

عد الت اا المؤسسات بالقزا خن ال ي تةزل تبمزا ل زخا الم تزأة (عزا  /زال /تزريات) ففزظ متسزاخية فزظ عزد االلتز اا

-

عد الت اا المؤسسات فظ محافنة ممان ال ي تةل عن عد الت اا المؤسسات فظ محافنة المقبة ففما متساخيتان فظ

-

بالقا خن خال

خل المتمةقة بتت ي فاة الممخنين.

عد االلت اا بالقا خن.
معةى الغقرات رتبةً عةى المقيزاس اليةزظ هزظ الغقزرات المتمةقزة بممرفزة الُمتز ةين بخ زخد تتزري

زال برعايزة حقزخق

ا ت ال من ذخ ا عانة خر بة الم تآت الم تةغة فظ تت ي مت ا اً من ذخ ا عانزة بزالر مزن خ زخد المديزد مزن

التحزديات خالمخاازق الماليزة خالم تمميزة خمنةفزا رتبزة الغقزرة المتمةقزة بقيزا الم تزأة بإ قزال م زخر المزامةين مزن ذخ ا عانزة
تي ة لتةك ا عانة خبحسك خعفا خدر تفا.

-

معةززى الغقزرات رتبزةً عةززى م ززا مززدى التز اا المؤسسززات بتتز ي ا تز ال الممززخنين بحسززك ززخا ا عانززة يززان لةغقزرة

المتمةقززة بمةز الُمتز ةين بخ ززخد تتزري

ززال برعايززة حقززخق ا تز ال مززن ذخ ا عانززة ،خمن ز فق زرة رتبززة عةززى الم ززا

غسه هظ الغقرة المتمةقة بتت ي الم تأة ل مي م خاا ا عانات سخا حريية مخ عقةية مخ ب رية مخ ا غمالية خسةخيية.

-

معةى الغقرات رتبةً عةى م ا مدى تخفر التسزفيالت البيازة المالامزة فزظ الممز يا زت لةغقزرة المتمةقزة بتخايز المزامةين

مزن ذخ ا عانززة عةززى ا مزاين ا م ززة يززر ال ازرة خعةززى ا عمززا التززظ تت اسزك مز

ززخا إعزانتف  ،خمنز الغقزرات ترتيززك

هزظ الغقزرة المتمةقزة بتززخفير متزر مخ م ارفززق مسزاعد لرفزراد المزامةين مززن ذخ ا عانزة فززظ الم تزأة خبمززا يت اسزك مز

خدر ة إعانتف .
-

ززخا

معةى الغقرات رتبةً عةزى م زا مزدى تزخفر الحقزخق المقديزة القا خ يزة لةمامز فزظ هزذه المؤسسزات يا زت لةغقزرة المتمةقزة

بتخفير الم تأة دمات الرعاية خالتأمين ال حظ لةمامةين فيفا مث ا المم خ ارل مخنات المم  ،خمنةفا رتبة عةزى الم زا
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لةغقرة المتمةقة بتزخفير الم تزأة حةزا ة خرخةزة ماغزا تابمزة لفزا لرعايزة ماغزا المزامالت مزن ذخات ا عانزة خفقزاً حيزا

القا خن خالغقرة المتمةقة بقيا الم تأة بإ قال م خر المامةين من ذخ ا عانة تي ة لإلعانة.
-

معةى الغقرات رتبةً عةى م ا ا بمزاد ال غسزية خاالنت زادية لتتز ي الممزخنين يا زت لةغقزرة المتمةقزة بر بزة الم تزأة فزظ

تت ي مت ا اً من ذخ ا عانة لين تخ د المديد من التحديات خالمخااق الماليزة خالم تمميزة ،خمنةفزا يزان لةغقزرة المتمةقزة
بخ خد ن ل

ا

حد المامةين من ذخ ا عانة فظ الم تأة مخ فريق م ف تمياخا بفا عن يره .

توصيات الدراسة:
خبمزد من عال زت هزذه الد ارسزة مخةزخعاً فزظ ايزة ا هميزة مزن زال تسزةيا الةزخ عةزى مزدى تقيزد م زحاك الممز

بتت ي فاة بأمس الحا ة لةدع خالمسا دة خهظ فاة ا فراد الممخنين ،فإن الباحثين يقدمان التخ يات ا تية
 .3تخ ظ الدراسة بةرخرة تتيي ب ك لةممةخمزات يتةزمن إح زا ات مت زددة خدنيقزة عزن

زاال ا فزراد

الممززخنين فززظ المحززافنتين مززن حيززه (المززدد ،ززخا ا عانززة ،در ززة ا عانززة الممز خال ززدمات المتززخفرة لفز )

خذلك لح ر االحتيا ات ا ساسية لرفراد ذخ ا عانات فظ محافنتظ ممان خالمقبة.
 .7خمززن ال ا ززك التتريميغإ الد ارسززة تخ ززظ بةززرخرة تغمي ز

ززل متززرخا نززا خن حقززخق ا ت ز ال الممززخنين

المتمةززق بتتز ي ا تز ال الممززخنين لمززا ( )7032ختمززدي المززادة ( )37مززن نززا خن الممز ا رد ززظ رن ز

( )9لسز ة ( )3222لت ييززر سززبة التتز ي إلززى ( )%4لت سز

سززبة التتز ي المتغززق عةيفززا فززظ نززا خن

مز

تت ز ي ا ت ز ال الممززخنين ب ززد (ل) مززادة ( )4م ز ةززرخرة تغمي ز ال ز اا ات القا خ يززة لمززن ال يةتززا مززن
التزريات خالمؤسسززات المامزة خال ا ززة بتتز ي ا تز ال الممززخنين خذلزك بززدف نيمززة م زخر المززامةين مززن
.1

ذخ ا عانة الخا ك تت يةف فظ تةك المؤسسة لر دها فظ ال

دخق الخا ظ لدع متاري

ا ة بف .

خبا ةافة لما سبق فتخ ظ الدراسة بةزرخرة عقزد محاةزرات خخرش تخعخيزة ختثقيغيزة عزن دخر الممزخنين

فظ الم تم خحقف فظ المم المترخا دخن تغقة مخ

زدنة خذلزك لةت غيزل مزن تغزان متزيةة الباالزة بزين

غخفف .
 .4يمززا تةغززت الد ارسززة نززر م ززحاك الق زرار ي ززاد ح زخافا ماديززة خمم خيززة جخاعغززا ات ة زريبية لتت ز ي مربززاك
.9

المم عةى تت ي ا ت ال الممخنين بخ غفا مسؤخلية م تممية ال تق عةى ياه نااا بذاته.

خمززن التخ ززيات التززظ تمرةززفا الد ارسززة ةززرخرة تغميز م اريززا التززدريك المف ززظ خ التتز ي لتززدريك لتأهيز

الممي ززات الم اسززبة لفز ال سززيما فززظ نز التاززخر التي خلززخ ظ
ا تز ال الممززخنين ختفياززة نززرخل الممز خ ُ
الفااز ختاززخر ا الت خال مززخ الممرفززظ بتززي يميززن الغززرد الممززخق مززن تاززخير غسززه ختحسززين مدا ه بتززي
مفة مما هخ عةيه سابقاً فظ ن الحياة التقةيديزة الرختي يزة التزظ ال

تراات القخى المامةة فظ الم تم
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المراجال:
 -المم

الخسيا ،الغيرخا مباد .

 -مبخ مةح  ،محمد حس ظ ".)7030(.سياسات تت ي ا تز ال الممزخنين فزظ ا ردن بزين ال نريزة خالتابيزق"  ،رسزالة

ديتخراه ير م تخرة ،ال اممة ا رد ية ،عمان.
 ال ايززك ،مززا  .ال ززماد  ،مي ز  .الرخسززان ،فززارخق .الحديززد  ،م ززى .يحيززى ،خلززة .ال ززااخر ،ميززادة .الاريقززات،إبراهي  .الممايرة ،مخسزى .السزرخر ،اديزا ".) 7037(.مقدمزة فزظ تمةزي الاةبزة ذخ الحا زات ال ا زة" ،ا ،9دار الغيزر
لة تر خالتخاي  ،عمان ،ا ردن.
 الرخسان ،فارخق" )7002 ( .نةايا خمتيالت فظ التربية ال ا ة" ،ا ،7دار الغير لة تر خالتخاي  ،عمان ا ردن. الاارا  ،ايل بن عابد" .)7002( .تأهي ذخ االحتيا ات ال ا ة" ،ا ،7دار الغير لة تر خالتخاي  ،عمان. الاعما  ،يخسل " .)7033(.التأهي المف ظ لةممخنين" ،ا ،7دار الغير لة تر خالتخاي  ،عمان.لةدرسزات ال امميزة خال تزر
 -القةاة ،م اغى " .)7007( .حقزخق الممزخنين بزين التزريمة خالقزا خن" ،مؤسسزة حمزادة اخالتخاي  ،إربد.
 -المماياززة ،ةي ز  .القمززش ،م ززاغى " .)7002(.مساسززيات التأهي ز المف ززظ لةممززخنين" ،دار الاريززق لة تززر خالتخاي ز ،

عمان.

 عغيغززظ ،عغززال عةززظ عبززد الززرحمن" .)7002( .القخاعززد التززظ ت ز ن عم ز الغاززات ال ا ززة فززظ نززا خن المم ز ا رد ززظدراسة مقار ة م االتغانيات الدخلية ال ادرة عن م نمة المم الدخلية" ،رسالة ما ستير ير م تخرة ،ال اممة ا رد يزة،
عمان.
 هال  ،مسما سرال الدين " .)7002( .تأهي الممانين" ،دار المسيرة لة تر خالتخاي خالاباعة ،عمان. "تقرير ال تاا الرايسية لةتمداد الما لةسيان خالمساين" ( ،)7039داارة ا ح ا ات المامة ،تباا.)7032( ، "دستخر الممةية ا رد ية الفاتمية ختمديالته" لما .3297" نا خن المم ا رد ظ رن ( )3لس ة ( )3222ختمديالته". "نا خن حقخق ا ت ال الممخنين رن ( )1لس ة ( ")7002" -مترخا نا خن حقخق ا ت ال الممخنين لما (.")7032
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